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HITZAURREA

		
Gasteizko udalerriak ibilbide luzea du egina haurrei, nerabeei eta
haien familiei zuzendutako politikak egiten; horren adibide da 2018an
onetsitako Haur eta Nerabeentzako II. Plana (2018-2022), berekin baitakar
haur eta nerabeekin lan transbertsala egiten jarraitzeko konpromisoa,
baita gure hiriko haur eta nerabeen eskubideak eta ongizatea bermatzeko
aginduari erantzuteko konpromisoa ere.
		
Haur eta Nerabeentzako II. Tokiko Planeko 1.3 helburua izateaz
gain, Gizarte Politiken Plan Estrategikoaren (2016-2020) printzipio gidarietan
sartuta dagoen kontzeptu eta helburua ere bada gurasotasun positiboa;
badago, beraz, Udalaren apustu nabaria ikuspegi hori barne hartzen duten
baliabide eta programak garatzea sustatzeko.
		
Gurasotasun Positiborako Programak aurrekari du 2015ean
Gasteizko Udalean gurasotasun positiboko programen eta jardueren mapa
bat era partizipatiboan egin izana; horrek erakutsi zigun gurasotasun
positiboaren esparruan egiten ari diren programen eta jardueren errealitatea,
eta gurasotasun positiboaren arloko etorkizunerako erronka nagusien
aurrean jarri gintuen.
		
Programa eta baliabideen mapa hori baliatuz, eta hura gero partehartzeko kontrastea eginez, gurasotasun positiboko ekintzen hiru ildo
estrategiko identifikatu dira, familia-politikak ezartzearen erantzukizuna
duten erakundeei, profesionalei eta familiei zuzenduak. Lerro hauetan
definitu dira 2019ko urtarrilaren 11n Gobernu Batzarrak onetsitako
Gurasotasun Positiborako Programa osatzen duten eta zenbait udal-zerbitzuk
eta -departamenduk konprometitu dituzten 81 ekintzak.

Peio López de Munain López de Luzuriaga
Alkateorde Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren
Saileko zinegotzi ordezkaria

ESKER ONAK

		
Gasteizko Udalaren Gurasotasun Positiborako Programa (20182022) prozesu luzea izan da; Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak dinamizatu
du, Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan.
		
Pertsona askok parte hartu dute prozesuan, eta bereziki gailentzen
dira Udalaren langileak. Lantaldeetan eta sailen arteko koordinazio-organo
teknikoan parte hartu duten udal-profesional guztiei beren dedikazioa eskertu
nahi diegu, programa eratzeko prozesuan parte hartuz zein programako
zenbait ekintzetarako konpromisoa hartuz lagundu baitute; batik bat, honako
zerbitzu eta sail hauek:
		
Espazio Publikoaren Zerbitzua; Ingurumen Plangintza eta Kudeaketa
Zerbitzua; Herritarren Parte-hartzearen Zerbitzua; Komunitate Jardueraren
Zerbitzua; Berdintasun Zerbitzua; Gizarte Inklusioaren Zerbitzua; Ingurumen
Plangintza eta Kudeaketa Zerbitzua; Hezkuntza Zerbitzua; Gazteria Zerbitzua;
Kirol Zerbitzua; Osasun Publikoaren Zerbitzua; Informazio Zerbitzua; Euskara
Zerbitzua; Nekazaritza Eremuaren Zerbitzua; Garapenean Laguntzeko
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Ogasun Saila; Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzua;
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila; Udaltzaingoa;Udal
Administrazioaren Saila; Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (CEA); Luis Aranburu
musika eskola; Jose Uruñuela dantza kontserbatorioa; 21 Zabalgunea;TUVISA,
eta AMVISA.
		
Euskal Herriko Unibertsitateko Oinarrizko Psikologia Prozesuak eta
Garapena Saileko Familiaren Psikologiako katedradun den Enrique Arranz
Freijori, eta HAEZI-ETXADI bere taldeari eskertzen diegu prozesu osoan
aholkularitza eta dedikazio profesionala eman izana.
		
Aipatutako pertsona guztiei, eta akats edo omisioren batengatik
aipatu gabe geratu diren guztiei, mila esker zuen dedikazio eta ekarpenengatik.
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LABURPENA

Dokumentu honetan PROGRAMA de PARENTALIDAD
POSITIVA (P+VG) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz /
Gasteizko Udalaren GURASOTASUN PROGRAMA (VGGP)
aurkezten da. Programaren oinarri teorikoak, Gurasotasun
politika publikoak definitzen dituzten parametroak eta
nazioarteko, nazioko, autonomia-erkidegoko eta tokiko
ezarpenaren aurrekariak azaltzen dira.
Programa prestatzean burututako partaidetza-prozesuaren
prozedura eta emaitzak aurkezten dira, hain zuzen ere: 1.
aurretiko txostenak, UPV/EHUko Haezi-Etxadi taldeak eginak
(«Análisis de los programas y actividades de parentalidad
positiva en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz» eta
«Evaluación preventiva de contextos familiares en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz»); 2. familiekin lan egiten
duten Udalaren zerbitzuetako profesionalekin egindako
banakako elkarrizketak; 3., haiekiko eztabaida-taldeak;
eta 4., profesionalekiko lan-jardunaldia, non prozesuaren
emaitzak jakinarazi, eta Gurasotasun proposamen-multzo
bati buruzko balorazioa egiteko eskatu baitzitzaien.
Azkenik, Gurasotasun 3 ekintza-ildo azalduko dira, familiei,
profesionalei eta familia-politikak ezartzeko ardura duten
erakundeei zuzenduak: 1. ildoa: udal-mailan egiten diren
Gurasotasun ekintzak egokitzea, hobetzea eta sustatzea;
2. ildoa: aita-amak eta zaintzaileak Gurasotasunaren
berezko gaitasunei buruz trebatzea; 3. ildoa: herritarrak
Gurasotasunaren funtsezko alderdiei buruz sentsibilizatzea.
Ildoek Gasteizko Udalak jarraian aurkeztuko den
Gurasotasun Programaren indarraldian abian jarriko dituen
helburuak eta ekintzak biltzen dituzte.
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SARRERA

Programa hau Gurasotasunaren oinarrien eremu teorikoan
kokatuta prestatu da; funtsean, pertsonen garapen
psikologikoaren gaineko eraginaren esparruko ikerketa
sistematikoak egindako aurkikuntzak familien populazioari
helaraztean datza oinarriok. Hori lortzen da familiek
guraso-gaitasunak eraikitzen dituztenean beren semealabak garapen psikologiko osasuntsua babesteko faktore
bat den familia-testuinguru batez hornitzeko. Halaber,
plana azken urteetan ikertzaileek, profesionalek eta familiapolitiken erantzuleek lortu duten esparruan kokatzen
da, Gurasotasuna osatzen duten parametroei, izandako
esperientziei eta eremu horretan politikak ezartzeko aurkitu
diren lege-babesaren aurrekariei buruzkoan.
Gurasotasun politiken oinarri zientifikoak azken
hamarkadetan burututako ikerketa sistematiko guztian
daude, familia-testuinguruaren zenbait aldagaik haurren
garapen psikologikoaren prozesuan duten eragina
identifikatu baitu. Ezagutza helaraztearen ikuspegitik,
aldagai horiek garapen osasuntsua sustatzen duten gurasogaitasunak bihurtzen dira eta Gurasotasunaren Curriculum
Hoberenaren esparru kontzeptualean taldekatzen dira.
Azken hori Gurasotasunaren dimentsioen erreferentziaesparru teoriko eta metodologikoaren barruan biltzen da;
dimentsio horiek Arranz eta Oliva (2010), Velasco, Sánchez
de Miguel, Egurza, Arranz, Arambarri, Fano eta Ibarluzea
(2014) eta Arranz et al. (2016a) egileen lanetan azaldutako
oinarri teorikoetatik datorren eredu berria osatzen dute.
Gurasotasunaren Curriculum Hoberenaren (GCH) laburpeneskema taula honetan kontsulta daiteke:
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GURASOTASUNAREN CURRICULUM HOBERENA
1. ZEHARKAKO ALDAGAIAK
101

Estatus sozioekonomikoa (ES)

102

Gaitasun interaktiboak (GI)

103

Gurasoen autoeraginkortasuna (GA)

104

Ingurumen-teoria inplizituak (ITA)

105

Garapen psikologikoaren ezagutza (GPE)

106

Errutina interaktibo egonkorrak (EIE)

107

Gurasoen hezkuntza-koherentzia (GHK)

108

Amagandik edoskitzea (AE)

109

Neurotoxikoekiko esposizioa (NE)

2. GARAPEN KOGNITIBO ETA LINGUISTIKOA SUSTATZEN DUTEN ALDAGAIAK
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201

Ikaskuntza-materialak (IM)

202

Imitazioa (I)

203

Jolasa (J)

204

Egitura: sinbolizazioa (EGS)

205

Egitura: gogamenaren teoria (EGT)

206

Egitura: egikaritze-funtzioak (EEF)

207

Hizkuntza-egitura (HE)

208

Heldutasun akademikoa (HA)
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3. GARAPEN SOZIOEMOZIONALA SUSTATZEN DUTEN ALDAGAIAK
301

Jaio aurreko lotura (JAL)

302

Atxikimendu segurua (AS)

303

Haurren sozializazioa (HS)

304

Frustrazio onena (FO)

305

Autonomia (Au)

306

Autoestimua (Ae)

307

Emozioen adierazkortasuna eta erregulazioa (EMAE)

308

Anai-arreben arteko harremanak (AAH)

309

Hezkuntza-estilo demokratikoa (HED)

310

Garapen morala (GM)

311

Afektibitate- eta sexu-hezkuntza (ASH)

4. TESTUINGURU SOZIAL ETA FISIKOAREN ANTOLAKETAREN ALDAGAIAK
401

Aitaren edo bigarren hazkuntza-figuraren inplikazioa (AHBFI)

402

Ordezko zaintzaren kalitatea (OZK)

403

Familia zabalarekiko harremanak (FZH)

404

Babes-sare sozialak (BSS)

405

Gurasotasuna babesteko erakunde-baliabideak (GBEB)

406

Eskolarekiko harremanak (EH)

407

IKTekiko esposizioa (IE)

408

Esperientzien aniztasuna (EA)

409

Osasunerako hezkuntza (OSAH)

410

Kontsumo arduratsuari buruzko hezkuntza (KAH)

411

Gurasoen estresa (GE)

412

Gurasoen arteko gatazka (GG)

413

Ingurune fisikoaren kalitatea (IFK)
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Gurasotasunaren dimentsioen eredua garapen psikologikoa sustatzen duten guraso-gaitasun guztiez osatuta
dago eta 1. taulan erakusten da.
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Lehen dimentsioa tratu ona delakoa da: tratu onaren kontzeptuak, tratu txarrik ez egotea soilik baino oso
era osoagoan eta konplexuagoan ulertuta, zera esan nahi du: familia-testuinguruan badagoela amarekin,
aitarekin edo beste zaintzaile batzuekin atxikimendu seguruko loturak kristaltzea dakarren egoera, emozioen
adierazkortasuna eta erregulazioa egokiro kudeatzen direla eta, era berean, badaudela autonomiaren,
autoestimuaren eta erresilientziaren garapena sustatzen duten guraso-jardunbideak (Anaut eta Cyrulnik, 2014;
Barudy eta Dantagan, 2005; DeHart, Pelham eta Tennen, 2006).
Bigarren dimentsioa garapenaren sustapena da; dimentsio horrek familia-testuinguru batean dagoen garapenaren
estimulazio-potentziala hartzen du barne eta honetan gauzatzen da: etxean ikaskuntza estimulatzeko materialak
egotea, familian jolastea (Milteer, Gisnburg eta Mulligan, 2012), garapen kognitibo eta linguistikoaren estimulazio
egokia egotea (Lugo-Gil eta Tamis-Lemonda, 2008), baita familiak haurrei eta familia-unitate bakoitza bizi den
ingurune fisikoaren kalitateari eskaintzen dizkien esperientzien aniztasuna ere (Galende, Sánchez de Miguel eta
Arranz, 2011).
Hirugarren dimentsioa Gurasotasuna sustatzen duen ekologia delakoa da eta familia batek bere hazkuntzazereginetan daukan gizarte-babesa barne hartzen du; hori zenbait faktoretan gauzatzen da, hala nola aitaren
inplikazioan (Huerta et al., 2013), familia zabalarekiko harremanen kalitatean (Jaeger, 2012) eta familiaren eta
eskolaren arteko harremanen kalitatean (Crosnoe, 2015). Familia-ekologia familia-sisteman dagoen tentsioaz
ere eratuta dago; tentsio hori familiek bizi izaten dituzten gatazka- eta estres-mailen bidez adierazten da,
Gurasotasunaren praktika errazten edo zailtzen duten elementuak baitira (Bloomfield eta Kendall, 2012;
Hanington, Heron, Stein eta Ramchandani, 2012). Gizarte-babesaren barruan, familia batek bere hazkuntzazereginak egiteko jasotzen duen kapital sozialaren eragina ere identifikatu da (McPherson, Kerr, McGee, Cheater
eta Morgan, 2013) eta gurasoen eginkizuna babesteko neurri politikoen eskuragarritasunean gauzatzen da,
adibidez, lana bateragarri egiteko neurrietan, babes ekonomiko eta fiskalean, gurasoen trebakuntzarako
programa zehatzei heltzeko aukeran eta abarretan.
Laugarren dimentsioari zeharkako dimentsioa ere deitu ahal zaio, aurreko hirurei eragiten baitie; egitura da,
alegia, Pourtois eta Desmeten (2006) arabera, gizakiaren behar oinarrizkoena, 12 beharren paradigmaren
esparruan. Familia-testuinguru egituratu batek aurreikus daitekeen eta segurtasuna sortzen duen ingurune batez
hornitzen ditu haurrak; funtsean, familia-bizitzaren eremu guztietan interakzio-errutinak egotean gauzatzen
da, elikadura-ohituretatik jolasaren presentzia etengaberaino edo bestelako interakzio-jarduera positiboetaraino.
Errutinei haiei lotutako erritualak gehitzen zaizkie, haiek aberasten dituen eta haurren garapenean indartsuago
eta eragingarriago egiten dituen esanahi emozional eta kulturala daukatenak. Errutinen eta erritualen garrantzi
ebolutiboa Spagnola eta Fiesseren (2007) lanean erakusten da.
Gurasotasun Programa honetan proposatuko diren ekintza-neurriek Gurasotasunaren dimentsio horiek guztiak
sakonki jaso beharko dituzte, neurrion jasotzaile diren familiak guztiz ahaldunduak izan daitezen garapen
psikologiko osasuntsua sustatzen duten guraso-gaitasunetan.
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2.1. GURASOTASUNA DEFINITZEN DUTEN PARAMETROAK
Atalaren helburu orokorra da Gurasotasun politiken eta ekintzen estatusa argitzea. Ondoren azalduko dira hura
definitzen duten parametroak:
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•

Haurren eskubideen aitorpenean babestua (NBE): horrek esan nahi du berariaz aitortuta daudela amek,
aitek eta tutoreek adingabeekiko dituzten betebeharrak. Gainera, argi eta garbi ikuspegi paidozentrikoa
dakar, gurasoen ahalduntzeari lotuta dagoena, haurren eta nerabeen garapen psikologikoa behar bezala
sustatzeko. Ikuspegi horrek haurrak haien garapena zailtzen duten arrisku-faktoreetatik babestea barne
hartzen du, adibidez, gatazka suntsitzaileetatik, gerretatik, infekzioetatik, tratu txarretik, abandonutik,
abusuetatik eta abarretatik. Tokiko legeriek berariaz aitortu eta babestu behar dute haurren oinarrizko
eskubideen (elikadura, babesa, hezkuntza, etab.) adierazpenaren betetzea.

•

Zientifikoki justifikatua: guraso-jokabide onen egokitasuna bermatzen duen justifikazio zientifikoa
neurozientziako ebidentziatik dator, erakusten baitu esperientzia goiztiarrek eragin handia dutela haurren
garapenean, gizakiak bereizgarri duen garunaren plastikotasun itzela dela-eta; heldugabetasun-aldi luze
batean gauzatzen da eta babestu eta egokiro estimulatu behar da. Era berean, garapenaren psikologiak
metatutako ebidentziatik dator, garapen psikologiko osasuntsua sustatzen duten familia-testuinguruaren
aldagaiak ikertu baititu azken hamarkadetan (GPCH, Gurasotasunaren Curriculum Hoberena).
Gurasotasunaren prebentziozko ekintzak eragiten duen itzulera ekonomikoaren analisia ere bada haren
ebidentzia zientifikoaren aldeko argudio indartsu bat (Yates eta Marra, 2016). Azkenik, justifikazioa
gizakien portaera antisozialarekin, patologikoarekin, bortitzarekin eta abarrekin zerikusia duten munduko
arazoen prebalentzia altutik ere badator, prebentziozko hurbilketa bat eskatzen dute eta.

•

Lehentasunez lehen mailako prebentzio unibertsalekoa eta kontzeptualki osasun publikoko ikuspegi bati
lotua eta agindua: lehen mailako prebentzioaren ikuspegi gisa, biztanleria orokorrari zuzendutako ekintzak
bildu behar ditu, baina arriskuan, arrisku aurreko egoeran dauden edo hazkuntza-kasu zehatzei aurre
egiten ari zaizkien familietan (adibidez, hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrak dauzkaten familietan,
gizarte-bazterketa izan dezaketen familietan…) indibidualizatutako ekintzekiko bateragarritasuna bilatuz.
Gainera, Gurasotasuna sustatzeko ekintza politikoak krisi- eta larrialdi-egoeretan ere zaindu behar dira,
adibidez, hondamendietan, iheslarien esparruetan… (esate baterako, UNICEFen gurasoentzako pakete
interaktiboa larrialdi-egoeretarako).

•

Proaktiboa unibertsalki baliodunak diren guraso-gaitasunak sendotzeko: Gurasotasunaren eremuko
prebentziozko ekintza unibertsalek giza hazkuntzari buruzko ikerketa zientifikoak ezinbestekotzat jo
dituen guraso-gaitasunak sustatu behar dituzte; gaitasunon xedea da familia barruko errutina interaktiboak
ezartzea, lotura seguruak eraikitzen dituztenak, haurrei egokitzapenezko estrategia autonomoak
eta baliabideak eraikitzen laguntzen dietenak, haurren garapen osoa modu aberats eta askotarikoan
estimulatzen dutenak eta kalitate oneko hazkuntza eta Gurasotasuna abian jartzen laguntzen duten
testuinguruak eraikitzen dituztenak.

•

Erreaktiboa: Gurasotasun ekintzek familiek adierazitako, haiekin lan egiten dituzten gizarte-eragileek
detektatutako eta prozedura zorrotzen bitartez aurkitutako beharrei erantzun behar diete. Familien
eskariei erantzutearekin batera, unibertsalki baliodunak diren guraso-gaitasunei buruzko ahalduntze osoa
sustatu behar da.

•

Testuinguruan sartua: ekintza proaktiboak eta erreaktiboak abian jartzean, testuinguru kulturalean sartu
behar dira, eta familia-talde bakoitzaren askotariko egitura eta behar zehatzetan kokatu.
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•

Hezkidetzan oinarritua eta familiaz kanpoko zenbait ingurune interaktibotan, gehienbat eskolan, zeharka
bermatua: haurrengan erdiespen ebolutiboak sustatzen dituzten guraso-jardunbideak babestu behar dira,
beste testuinguru interaktibo batzuetan izaten diren interakzio egokiekin, erdiespen ebolutibo motorrak,
linguistikoak eta kognitiboak guztiz garatzeko asmoz, baita autorregulazio kognitibo, emozional eta
konduktualekoak ere.

•

Gehienbat jaio aurreko, jaiotza inguruko eta lehen haurtzaroko aldian ardaztua: aldi horietako giza
plastikotasun altua eta zaintzaileek hazkuntzan egiten duten inbertsio altua eta haien motibazioa direlaeta, etapa horietan prebentziozko hezkuntza-ekintza bereziki eraginkorra da. Gurasotasun ekintzak ez dira
alde batera utzi behar guraso-gaitasun egokien eskari altuko aldi erabakigarrietan, hala nola nerabezaroan
eta bizitza pertsonaleko proiektu bat garatzen laguntzeko aldian, heldutasun hasiberri delakoan.

•

Defizitik gabeko eredua: Gurasotasun ekintza politikoak ez ditu familiak estigmatizatu edo erruduntzat
jo behar; familia bakoitzean identifikatutako indarguneetan ardazten da gehienbat, familian esku
hartzeko baliabide gisa erabiltzen baitira. Ez ditu nahitaez psikopatologiako irizpideak baliatzen eta maila
subklinikoan esku hartzea aholkatzen du.

•

Metodologia konstruktibista eta gehienbat taldekoa guraso-gaitasunak eskuratzeko: halaber, ikuspegi
eklektikoa dauka, guraso-gaitasunak indartzeko helburuarekin, eta irekita dago ikuspegi neokonduktualak,
sistemikoak, gizarte-ikaskuntzakoak eta abar erabiltzeko.

•

Ezarketa koordinatua: erakunde barruko eta erakunde arteko zenbait sailek babestutako kanpainak, ez
bikoizteko arreta berezia jarriz.

•

Gizarte-zerbitzuek eta hezkuntza- eta osasun-arretako zerbitzuek emandako familia-babesaren
kudeaketaren testuinguruetan hedatua, indartua eta sustatua, nagusiki beste eragile batzuen ekintzekin
batera, adibidez, kulturakoekin, kiroletakoekin eta hurbileko zentroetakoekin: testuinguru horiek erabili
behar dira familiak guraso-gaitasunak eskuratzeko ahalduntzen dituzten mezuak hedatzeko, askotariko
formatuetan. Ezer ezarri gabe, Gurasotasunaren baliabideen erabilera saritu edo baldintzatu daiteke,
zerga-pizgarrien bidez edo baliabide publikoek babestutako beste estrategia batzuen bitartez.

•

Sarbide askekoa: familiek estigmatizaziorik izan gabe, askatasunez eta erraztasunez eskuratu ditzakete
Gurasotasunaren baliabideak, hezkuntza-, gizarte- eta osasun-eremuetatik.

•

I+G+b eredua: gurasoak ahalduntzeko zerbitzu publiko bat eskaintzen du eta zerbitzua bera etengabe
elikatzen eta hobetzen duten ikerketako datuak biltzen ditu.

•

Ebidentzian oinarritutako ezarketa zorrotza: ebidentzian oinarritutako ikuspegiaren praktikak familiaegoera guztien konplexutasunerako sarbidea zaindu behar du. Ebidentzia-kontzeptuak malgua izan
behar du, eta subjektibotasunaren haztapena barne hartu, irizpide kualitatiboak eta klinikoak erabiliz eta
errealitatea aurrez bururatutako konstruktuen arabera desitxuratu gabe.
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•

Gurasotasunaren legegintza-ekimenen analisirako lehen hurbilketan, baiezta daiteke ekintza politikoko
beste esparru batzuekin konektatuta daudela, adibidez, gizarte- eta familia-zerbitzuekin, haurren
babesarekin, haurtzaro goiztiarreko hezkuntzarekin, osasunaren arretarekin, hezkuntzarekin nagusiki
eta beste eragile batzuen ekintzarekin, besteak beste, kulturakoekin, kiroletakoekin eta hurbileko
zentroetakoekin. Era berean, oro har azpimarra daiteke legegintza-ekimenak eta dagokien programak ia
bakarrik errenta altuak dituzten herrialdeen ondarea izaten direla. Errenta baxuak dauzkaten herrialdeetan,
estatua familia-babesean eta guraso-babesean inplikatzeko, nazioarteko erakundeen, hala nola UNICEFen
eta OMEren, laguntza ezinbestekoa da. Erakunde erlijiosoek ere laguntzen dute Gurasotasun ekintzak abian
jartzen. Halaber, zenbait ekonomia- eta erlijio-entitatek familia- eta guraso-babesaren eremuan politikak
garatzen laguntzen dute. Ekimen horien guztien kalitate zientifiko-metodologikoa oso askotarikoa da eta
bakoitzaren aurrekontuen menpe dago.

•

2004. urtean, Afrikar Batasunak «familiako ekintza-plan» bat abian jarri zuen. Horrek babes
sozioekonomikoko politika batzuk ekarri zituen, aiten inplikazioa sustatuz eta familia-banantzea saihestuz
familia zaintzea xede zutenak. Afrikako erdialdeko, ekialdeko eta iparraldeko eskualdean, Doha International
Family Institute delakoak familia-nuklearizazioko prozesu bat eta familia-hausturen kopuruaren igoera
detektatu du eta estatu kideei proposatu die familia zaintzeko zeharkako politikak aplika ditzatela.
Hegoafrikan, «Philani Project» programa ere aipa daiteke; horren bidez, «ama mentoreak» trebatzen
dira ingurune sozioekonomiko defizitarioetako amen eta haurren guraso-gaitasunen hobekuntzaren
alde egin dezaten. Era berean, Latinoamerikan, Giza Eskubideen Amerika Arteko Batzordeak («Comisión
Interamericana de Derechos Humanos») haurrek familiaren babesa edo ordezkoa jasotzeko eskubidea
daukatela nabarmendu du eta haurrak beren familietatik banantzea saihesten duten zaintza-politikak
babesten ditu. Guraso-babesean edo Gurasotasunean oso ardaztuta dauden ekintzen adibide aipagarriak
dira «Chile crece contigo» eta «Uruguay crece contigo» programak.

•

Txinan, aldiz, «atzean utzitako haurrentzako», hots, lan bila emigratu duten gurasoak dauzkatenentzako,
«ama boluntarioak» biltzen dituen programa bat azpimarratzekoa da. Txinaren egoera, Gurasotasun
politiken garapenari dagokionez, goraka ari den arlotzat jo daiteke. Estatuaren esku-hartze selektiboa,
gehienbat, gizarte-inguruabar berrietarako erantzuna da, adibidez, «atzean utzitako haurren» kasuan.
Erakunde publikoek eta pribatuek emigrazioaren eta familia-banantzeen kostu soziala aitortzen dute eta bai
haurrengan bai familietan ardaztutako esku-hartzeekin erantzuten diote. Gurasotasunaren etorkizuneko
ekimenek hazkuntzari buruzko sinesmenak eta balio tradizionalak hartu beharko dituzte aintzat, oraindik
oso indartsuak baitira txinatar gizartean; gainera, eremuko edozein esku-hartzek herrialdeko dibertsitate
kultural eta ekonomikoa kontuan izan behar du (Daly et al., 2015). Nabarmentzeko beste ekimen bat
boluntariotzan oinarritutako eta Filipinetan abian jarritako bat da, alegia, komunitateko langileek amen
eta aiten taldeekin egiten duten «guraso-eraginkortasuneko auzotar-biltzarra».

•

Australian, familiak garapen psikologikoan eta osasun mentalean duen eraginaren eremua eta gurasobabeseko politikarena ikertzeko tradizio sendoa dagoela egiaztatu da (Bowes eta Grace, 2014; Zubrick,
Smith, Nicholson, Sanson eta Jackiewicz, 2008). Gainera, mundu osoan ezaguna den eta haren
eraginkortasunari babes enpiriko handia ematen dion programa baten sorlekua da: «P hirukoitza» edo
Positive Parenting Program (Coyne eta Kwakkenbos, 2013). Aldi berean biztanleria orokorrari eta jakin bati
zuzendutako programen eraginkortasunaren paradigma da.

•

Europan, Gurasotasun politikak abian jartzeko beharraren identifikazio ofiziala Europako Kontseiluak
estatu kideei emandako 19. gomendiotik (2006) dator; horren bidez, politika horiek garatzeko eta
ezartzeko eskatzen zaie. Rodrigo, Maiquez eta Martínek (2010a) gomendio horren edukien laburpen
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bat nabarmentzen dute: estatuek sortu behar dituzte «Gurasotasuna gauzatzea sustatzeko behar diren
inguruabarrak, haurrak hezi behar dituzten pertsona guztiek baliabide (material, psikologiko, sozial eta
kultural) egokietarako sarbidea daukatela eta gizarte-jarrera eta gizarte-eredu hedatuenak seme-alabak
dituzten beharretara eta ama-aiten beharretara egokitzen direla bermatuz». Egile berberek aipatutako
gomendioaren beste laburpen bat jasotzen dute: «Gurasotasuna haurraren interes nagusian oinarritzen
den gurasoen portaerari dagokio; portaera horrek haurraren gaitasunak zaintzen eta garatzen ditu, ez
da indarkeriazkoa eta haurraren erabateko garapena ahalbidetzen duten mugen ezarpena barne hartzen
duten aitorpena eta orientazioa eskaintzen ditu» (Rodrigo, Maiquez eta Martín, 2010b, 11. or.).
•

2007. urtean, Europako Familientzako Aliantza eratu zen, Europako Kontseiluak 2007ko martxoan erabaki
baitzuen. Aliantzak, Europako Batzordearekin koordinatuta, estatu kideen artean familia-erakundea
babesteko ekimenak eta informazioa eztabaidatzeko eta trukatzeko gune bat ematen du. Europan orobat
aipagarria da Eurochild sarea, haurren bizi-kalitatea hobetzeko interes erkidea daukaten GKE-en taldea.
Azken urteetan zehar, familiek estigmatizaziorik izan gabe eskuratu ditzaketen ekintza unibertsalen
garapena babesten duten politikek gora egin dutela nabaritu da argi eta garbi. Gainera, guraso-babeseko
eta Gurasotasunaren prebentziozko ekintzen eskaintzaren unibertsaltasuna ez ezik, guraso-gaitasunei
buruzko gutxieneko prestakuntza jasotzeko derrigortasuna ere planteatzen da, adibidez, Suedian, edo
zergak jaitsita onura ekonomiko bat eskuratzea, esate baterako, Maltan (Abela eta Grech, 2014).

•

2011. urtean, Europa mailan Gurasotasunaren estrategia koordinatu bat diseinatzeko saiakera bat egin
zen; Gizarte Gaietako eta Inklusioko Europako Batzordeak babestu zuen eta Dalyren (2011) txostenean
jaso zen. Berdinek Gurasotasun ekintzak berrikusteko bileran, Belgika, Bulgariak, Kroaziak, Txekiak,
Danimarkak, Alemaniak, Estoniak, Italiak, Frantziak (Parisko bilera hartu baitzuen) eta Ingalaterrak hartu
zuten parte.

•

Arestian aipaturiko bileraren ondorio esanguratsuenen taldea honako honetan ardazten da: ekimena
Europa 2020 estrategiaren helburuetara ekartzean. Dalyk (2011) dioen moduan, ekimen horrek
Gurasotasun ekintzei zuzenean edo zeharka lotzen zaizkien bi ekintza-ildo dauzka: bata bederatzigarrena
da, eskola uztea saihesteari buruzkoa, eta bestea, hamargarrena, pobreziaren eta gizarte-bazterketaren
atlasen barruan dauden pertsonen kopurua murrizteari buruzkoa. Gainera, guraso-babesa zeharka
agertzen da Europako estrategiako zazpi ekimen nagusietan eta, horrela, ikuspegi berritzailea ematen
zaio gizarte-arazoei aurre egiteko moduari.

•

Legegintzaren ikuspuntutik, Gurasotasunerako babes biziena Erresuma Batuan eman da; Daly et al.ek (2015) adierazten dutenaren arabera, Ingalaterra familia-babesaren eta guraso-babesaren eremuan
berrikuntza politiko handia egon den herrialde baten adibidea da. Gobernu laboristak, 1997tik 2000ra
arte, familientzako babes- eta zerbitzu-sare zabal-zabal baten hedapena gainbegiratu zuen. Hala ere,
oraingo austeritate-garaien ondorioz, neurri horietako asko bete gabe geratu dira; kutxa publikoetan %
20 inguruko murrizketak izan dira eta haur eta familientzako babesari nabarmen eragin diote. Dena den,
diseinatutako neurri batzuk burutu egin dira, esku-hartze goiztiarrean eta osasuneko bisitetan jarritako
arretari eutsiz eta hori areagotu ere eginez. Piztu duen interesa dela-eta, pentsa daiteke herrialdeko
panorama politikoan iraungo duela, nahiz eta itxura, garrantzia eta hedadura aldatu (Daly et al., 2015).

•

Espainian, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak, FEMPekin (Espainiako Udalerrien eta
Probintzien Federazioarekin) elkarlanean, Europako Kontseiluko Ministroen Batzordearen 19. gomendioa
garatu du azken urteotan, Gurasotasunaren eremuan zenbait ekimen burutuz. Besteak beste, Parentalidad
positiva y políticas locales de apoyo a las familias (Rodrigo, Maiquez eta Martín, 2010a), La educación
parental como recurso psicoeducativo para promover la parentalidad positiva (Rodrigo, Maiquez eta Martín,
2010b) eta Buenas prácticas profesionales de apoyo a la parentalidad positiva (Rodrigo, Maiquez eta
Martín, 2011) agiriak azpimarra daitezke. Duela gutxi, La Lagunako, Kanaria Handiko, Sevillako, Madrilgo,
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Bartzelonako, Oviedoko eta Euskal Herriko unibertsitateetako adituen taldeak, Ministerioak eta FEMPek
koordinatuta, Guía de buenas prácticas en parentalidad positiva (Gurasotasunaren jardunbide egokien
gidaliburua) izeneko agiri bat (Rodrigo et al., 2015) aurkeztu berri dute; horrek hezkuntzaren, osasunaren,
justiziaren eta gizarte-zerbitzuen eremuetan Gurasotasun zerbitzuen eta programen kalitatea bermatzeko
jarraibideak ematen ditu. «Familias en Positivo» webguneak zerbitzuak, programak eta familiekiko lana
autoebaluatzeko on-line plataforma bat eskaintzen du.
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•

Espainian, zenbait autonomia-erkidegok jada egin dute nolabaiteko ibilbidea Gurasotasun politiken
eta programen lege-aitorpenean eta ezarketan; besteak beste, Kanariak, Gaztela eta Leon, Katalunia,
Madril, Asturias eta Andaluzia aipa daitezke. EAEko testuinguruan, Familiei Laguntzeko Erakunde arteko
IV. Plana 2018-2022 aipatu behar da (Eusko Jaurlaritza, Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Familia
eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza); bertan, aurreko planean agertzen ziren neurriak batzen ditu,
“EAEko Gurasotasunari buruzko programa eta jardueren landa-lana” (Eusko Jaurlaritza, 2012) txostenean
agertzen direnen artetik hartutakoak eta Haezi/Etxadi Taldeak egindakoak, hain zuzen ere Eusko
Jaurlaritzako Sail bereko arduradunek hala eskatuta. Aipatu plana “Familien eta haurtzaroaren aldeko”
izeneko euskal itunaren marko kontzeptualaren barruan kokatzen da eta bere konpromisoetariko bat
Gurasotasunari dagokio:

•

“Gurasotasun, haur-osasun, emakumeen podere-hartze, gatazken aurreikuste eta familia-bitartekaritza
programak indartu, gurasoen hezkuntza gaitasunak indartzeko, ohitura osasuntsuak sustatzeko eta
familia barruan eman daitezkeen gatazken ebazpena erraztu ahal izateko” (10. or.)

•

Ildo beretik, aipatzekoa da plan horren beraren 101. ekintzaren proposamena: «Gurasotasun programen
garapena, trebetasunak eta gaitasunak garatzeko. 1.a, 2011n EAEn Gurasotasunaren inguruan garatzen
diren ekimenen identifikazioa eta ebaluazioa; 2.a, 2012an ebidentzia zientifikoan oinarritutako gurasoen
garapenerako proposamen berriak eratzea; 3.a, 2013an, eragile zientifikoekin batera eta profesionalen
eskura dagoen Gurasotasun baliabideen banku bat martxan jartzea; 4.a, 2013an eta 2014an Gurasotasun
programa bat egitea eta programa ezberdinak zabaltzea» (Eusko Jaurlaritza, 2011, 163. or.).

•

Bestalde, planean aipaturiko helburu estrategikoen 2. Ildoa Gurasotasunaren inguruko jarduerei dagokio:

•

“Gurasotasuna eta atxikimendu ziurra sustatu, hazte prozesurako guraso gaitasunak sustatu, lotura eta
atxikimendu ziurra sustatu eta egoera zailetan familiei laguntza eskaini” (45. orr.)

•

Erakunde arteko aipatu planaren 4, 15, 16 eta 18 ildoetan Gurasotasunari buruzko zenbait neurri barne
sartzen dira, zehazki, 16 ildoaren 103. neurriak zera proposatzen du: familiek guraso-gaitasunak eskura
ditzaten sentsibilizazio-kanpainak egitea.

•

Aipaturiko neurrien sakoneko filosofia da familia kopuru gehienera zuzendutako lehen mailako prebentzio
politikak ezartzea. Behin Gurasotasunaren oinarri zientifiko eta politikoak azalduta, Gurasotasun-gaitasunei
buruzko promozio-bideoa eratzeko proposamen metodologikoa deskribatzen da.

•

Gasteizen, Gurasotasun plan honen diseinua I. HANUPen, Gasteizko Udalaren Haur eta Nerabeentzako
I. Tokiko Planaren (2009), helburuen garapenaren barruan dago. Hain zuzen, hauek dira planaren ildo
estrategikoak:

•

Haurrei eta nerabeei zuzendutako udal zerbitzu eta programen kalitatea hobetzea.

•

Familiei seme-alabak hazteko eta hezteko laguntza eta bultzada ematea.

•

Haurrak eta nerabeak arrisku-egoeran daudenean arreta, zaintza eta esku-hartzea sustatzea, beti ere
familia zainduz.

•

Haur eta nerabeen gizarte-irudikapen egokia eta gure hiriko gizarte-bizitzan parte har dezaten sustatzea,
beti ere haien Eskubideak babestu eta zainduko direla bermatuz.

•

Hiriko plangintzari Haur eta Nerabeen ikuspegia eranstea.

•

Gasteizko hiriaren eginkizun hezitzailea bultzatzea, haurren eta nerabeen prestakuntza, sustapena eta
garapena bultzatzen dituen hiria izan dadin.
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GURASOTASUNA
GASTEIZKO UDALEAN
EZARTZEKO PROZESUA
ETA HAREN EMAITZAK

2013. urtean, Gasteizko Udaleko Haurtzaro eta Senitarte
Zerbitzuak Euskal Herriko Unibertsitatearekiko lankidetza
hasi zuen, Enrique Arranz Freijok, Oinarrizko Psikologia
Prozesuak eta Garapena Saileko Familiaren Psikologiako
katedradunak, lideratutako eta zuzendutako taldea
kontratatuz. Orduz geroztik, ekintza hauek egitea adostu
zen:
1. Gasteizko Udalaren menpeko Gurasotasun baliabideen
eta programen mapa egitea.
2. Familia-testuinguruak ebaluatzeko programa abian
jartzeko aholkuak ematea.
3. Profesionalentzako on-line trebakuntza-programan
aholkuak ematea.
4. Gurasotasun programa bat diseinatzea eta abian
jartzea.
Atal honetan, labur deskribatuko da Gurasotasun-programa
hau egin ahal izateko datuak, iritziak eta irizpideak lortzea
xede izan duten azterketetan burutu den prozedura.
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3.1. AURREKARIAK
3.1.1. Planaren lehen aurrekaria «Análisis de los programas y actividades de los programas y actividades de
parentalidad positiva del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz» izeneko azterketan dago. Haren helburua izan
zen Udalak duen Gurasotasun eskaintzaren deskribapen kuantitatiboa eta kualitatiboa ezartzea.
3.1.1.1.

Programen analisia / Prozedura

Azterketan parte hartu zuten programak Gasteizko Udaleko Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak
hautatu zituen, funtsezko irizpide birekin: batetik, Gurasotasuna ikuspegi unibertsal batetik
sustatzen zuten aldagaiak lantzea eta, bestetik, 2012-2013ko ikasturtean burutuak izatea. Irizpide
horiekin, sartzeko irizpideak bete zituzten sailen 33 programari buruzko erantzunak jaso ziren.
Programei buruzko fitxak aipatutako zerbitzuaren baimenarekin kontsulta daitezke.
Programei buruzko datuak haien arduradun ziren teknikariengandik jaso ziren, bete eta
unibertsitate-taldeari bidalitako fitxa batzuen bidez, SPSS estatistika-paketearen bitartez
prozesatzeko. Talde ikertzaileak fitxa bakoitzean eskatutako informazioa berrikusi eta osatu zuen,
kasu batzuetan Gasteizko Udaleko Haurtzaro Zerbitzuari informazio osagarria eskatuz. Ondoren,
programa parte-hartzaileak banaka eta taldeka analizatu zituen, ikuspuntu kuantitatibo eta
kualitatibotik, Gurasotasunaren esparru kontzeptualaren barruan eta Eusko Jaurlaritzako Familia
Politika eta Gizarte Garapenerako Zuzendaritzak «Gurasotasuna» webgunean eskaintzen duen P+
programa-ebaluaziorako adierazleen sistema erreferentzia teknikotzat hartuta.
3.1.1.2.

Programen analisia / Emaitzak eta ondorioak

Analisia TRATU ONAREN dimentsiotik hasita, garrantzitsua da azpimarratzea haren osagai
nagusietako batean, hots, atxikimenduaren eta beste lotura batzuen sustapenean, hobetzeko
beharra detektatu zela, zehatz-mehatz aitaren inplikazioari eta anai-arreben arteko harremanen
aprobetxamenduari buruzko gaitasunetan, garapen sozioemozionala optimizatzeko loturen iturri
garrantzitsuak baitira. Egia da familia osoak jolas-jardueretan parte hartzea dakarten programek
ere loturak indartzen dituztela, baina, zalantzarik gabe, atxikimendu-loturak sendotzeko gurasogaitasun zehatzak sustatzen dutenek izango dute eragin handiagoa. Testuinguru honetan,
orobat azpimarra daiteke ezen, bibliografia zientifikoa ama eta fetuaren arteko loturaren
esanahi ebolutiboari buruz frogatzen ari den garrantzia dela-eta (Dubber, Reck, Müllery Gawlik,
2014), ekimen berritzailea izango litzatekeela lotura hori estimulatzeko praktikak barne hartzea
Gurasotasun programetan.
TRATU ONA eratzen duen bigarren mailako bigarren adierazleari, ERRESILIENTZIARI, dagokionez,
are argiago ikusten da familien populazioaren artean hura sustatzeko programa eta ekimen
zehatzak garatu behar direla. Erresilientziaren sustapenak nolabaiteko desabantaila mediatikoa
dauka familiek atxikimenduaren inportantziaren inguruan duten ezagutzarekin eta hedapenarekin
erkatuta. Horregatik, bereziki garrantzitsua da frustrazio onenaren guraso-jardunari buruzko
mezuak komunitatean hedatzeko eta horretaz sentsibilizatzeko kanpainak erabiltzea. Sentsibilizazio
horren helburuak izan behar du haurrek lehen haurtzaroan aurre egiteko baliabideak garatzea
eta gurasoek haurtzaroan eta nerabezaroan estilo demokratikoa, afektuaren eta zorroztasunaren
konbinazioa, baliatzea.
GARAPENAREN SUSTAPENAREN dimentsioari buruz lortutako emaitzen analisiari jarraikiz,
nabarmendu behar da ikusten den panorama bikaina dela bigarren mailako lehen adierazlearen,
hots, garapenaren estimulazioaren, ikuspegitik. Izan ere, baiezta daiteke azterketa honetan
analizatutako programak jasotzen dituzten familien populazioak kalitate oneko informazioa eta
trebakuntza jasotzen dituela haurren garapen kognitiboa estimulatzeko gurasoen eta gurasoenez
besteko gaitasunei buruz. Horien artean, besteak beste, jolasean eta esperientzien aniztasunean
ardaztutako programak daude, baita elikadura osasungarria sustatzen duten programak ere; hain
zuzen ere, azken hori arreta pediatrikoko zentroetan amagandiko edoskitzea bultzatuz hasten da
eta gosariaren garrantziari eta elikadura-ohitura onuragarrien garapenari buruzko programekin
jarraitzen du. Bigarren adierazleari, guraso-profil sustatzaileari, dagokionez, egiaztatu da amen
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eta aiten zeharkako gaitasunen eraikuntza egokiro tratatzen dela eskainitako programetan eta,
bereziki, guraso-gaitasunen garapena xede duten programa zehatzetan. Hala ere, gomendatzen da
guraso-profil sustatzaile hori indartzea, jarduerak eginez eta familien artean haurren garapenaren
egutegiari buruzko informazioa hedatuz eta ingurumen-teoriak zabalduz, familiei jakinarazteko
seme-alaben garapen psikologikoan eragin handia izan dezaketela epe laburrean eta luzean.
Hurbileko kanpainak, eduki zehatzak dituzten mezuak, tratu txar matxistari buruzko duela gutxiko
kanpainaren antzekoak, oso lagungarriak izan daitezke gure gizartean hazkuntza-kultura bat
garatzeko.
Analizatu beharreko hirugarren dimentsioa, GURASOTASUNA SUSTATZEN DUEN EKOLOGIA
delakoa, gizarte-babes izeneko bigarren mailako adierazleaz hasten da eraikitzen. Analizatutako
programak ikusita, begi-bistakoa da programek gehien babesten duten gaitasuna eskolarekiko
harremanak ezartzearen ingurukoa dela; hori adierazle positiboa da, hezkidetza-praktiken beharra
goraka ari dela aintzat hartuta. Hala ere, programek arreta gutxiago jartzen dute beste gaitasun
batzuetan, hala nola familia zabalarekiko eta gizarte-sareekiko harremanak zehazki lantzekoan
eta haurren harremanen egonkortasunaren indartzekoan, nahiz eta, zeharka, esperientzien
aniztasuneko programek gizarte-harremanak ere sustatzen dituzten eta zenbait inguruabarrek,
adibidez, aitona-amonak hazkuntzan inplikatuta egoteak, familia zabalarekiko harremanak
sendotzearen alde egiten duten. Nolanahi ere, gizarte-sareak indartzeak Gurasotasun politiken
lehentasunezko helburua izan behar du.
GURASOTASUNA SUSTATZEN DUEN EKOLOGIAREN dimentsioaren bigarren adierazleari, familiasistemako tentsioa delakoari, dagokionez, emaitzek aholkatzen dute prebentziozko ekintzako
edukiak eta programak abian jartzea, gatazkako eta familia-hausturako prozesuak agertu baino
lehen eta hazkuntza osasungarri baten garapenari kalte egiten dioten estres altuko egoerak izan
aurretik.
3.1.2. Planaren bigarren aurrekaria «Evaluación preventiva de contextos familiares en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz» izeneko azterketa da. Haren helburua izan zen 2 urteko haurrak dituzten familiekin
familia-testuinguruetan prebentziozko ebaluazioko eta esku-hartzeko esperientzia pilotu bat garatzea.
Bost HASetako hezitzaileek eta udal-ludoteketako langileek hautatu zituzten familiak, haien irizpidea
familiok arrisku-egoeran ez egotea izanik. Azterketa horren emaitzak duela gutxi argitaratu dira (Arranz
et al., 2016b).
3.1.2.1.

Prebentziozko ebaluazioa / Prozedura

Udala familiekin harremanetan jarri zen eta proiektuaren ezaugarrien berri eman zien. Arriskupopulaziotzat jo ziren familiak kanpo utzi ziren. Borondatez parte hartu zuten 50 familiaren
baimena lortu baino lehen, Etxadi taldea haiekin harremanetan jarri zen familia-testuingurua
ebaluatzeko elkarrizketaren ordua eta lekua zehazteko.
Datu-bilketa egindakoan, familiarentzako txosten bat egin zen. Bertan, ebaluazioaren ondorioz
familia-nukleo bakoitzean detektatutako babes-faktoreak, hobekuntza/indartze-faktoreak eta
arrisku-faktoreak jaso ziren. Arestian aipaturiko txostenean, orientabide orokor eta zehatzak eman
ziren familia bakoitzak banakako elkarrizketan bi modutan egindako eskariei banaka erantzuteko.
Hiru hilabeteko epean, jarraipena egin zen, familiarekin aurrez aurreko elkarrizketa bat eginez
edo posta elektronikoz eta telefonoz hitz eginez, hobekuntza-estrategiak gauzatzearen eboluzioa
ezagutzeko. Aldi berean, familiak datuak biltzeko prozesua eta jasotako zerbitzua baloratzeko
galde-sorta bat bete zuen.
3.1.2.2.

Prebentziozko ebaluazioa / Emaitzak eta ondorioak

Hurrengo taulan, erabilitako ebaluazio-tresna aplikatzean lorturiko emaitzak ikus daitezke. HES-2
eskala (Arranz et al., 2012, 2014; Velasco et al., 2014).
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FAMILIA-TESTUINGURUAREN KALITATE-MAILAREN ARABERA HIRU AZPIESKALETAN
SAILKATUTAKO FAMILIEN EHUNEKOA ETA DAGOKIEN FAKTOREAK
KALITATE-MAILA
Oso
handia

Handia

Batezbestekoa

Txikia

GKLE azpieskala

% 74

% 24

%2

-

Ikaskuntza estimulatzeko materialak (IEM)

% 96

%4

-

Jolas-potentziala (JP)

% 52

% 26

% 14

Garapen kognitiboaren estimulazioa (GKE)

% 86

%8

%6

Garapen linguistikoaren estimulazioa (GLE)

% 80

% 16

-

%4

GSEE azpieskala

% 82

% 16

%2

-

Emozio-adierazkortasuna (EA)

% 90

%6

%4

-

Mugen ezarpena eta frustrazio onena (MEFO)

% 78

% 16

%2

%4

Autoestimuaren eta autonomiaren sustapena (AAI)

% 48

% 34

%8

% 10

Haurrarekiko interakzioaren behaketa (HIB)

% 100

-

-

-

IFTSA azpieskala

% 94

%6

-

-

Ingurune fisikoaren kalitatea (IFK)

% 100

-

-

-

Aitaren edo bigarren hazkuntza-figuraren inplikazioa (AI)

% 84

% 10

%6

-

Ordezko zaintzaren kalitatea (OZK)
Familia zabalarekiko eta lagunen eta zerbitzuen gizartesarearekiko harremanak (FZH)
Haurren gizarte-harremanen egonkortasuna eta gurasoek
horietan duten interesa (HGHE)

% 100

-

-

-

% 94

%4

%2

-

% 58

% 40

-

%2

Eskolarekiko harremanak (EH)

% 100

-

-

-

Esperientzien aniztasuna (EA)

% 96

%4

-

Familia-gatazkarekiko esposizioa (FGE)

% 76

% 12

%6

%6

Gurasoen estresa (GE)

% 64

% 18

% 16

%2

GUZTIZKOA

% 84

% 14

%2

-

Oharra: GKLE = garapen kognitibo eta linguistikoaren estimulazioa; GSEE= garapen sozioemozionalaren
estimulazioa; IFTSA = ingurune fisikoaren eta testuinguru sozialaren antolamendua. N = 50
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Garapen kognitibo eta linguistikoaren estimulazioari buruz azaldutako emaitzetatik ondorioztatu zen
gomendagarria dela haurrentzako programak garatzea, familien partaidetzarekin. Programa horietan, jolasa
estimulatzeko saioak planteatu behar dira, dibertitzeko baliabideak eta haurren garapen kognitibo eta
sozioemozionala sustatzen duten tresnak baitira. Era berean, estrategia praktikoak hedatzea gomendatu zen,
haurren garapen linguistikoa sustatzeari buruzko mezuak (liburuxkak, gidaliburuak, aldizkarietako artikuluak…)
jendaurrean zabalduz.
Garapen sozioemozionalaren estimulazioari buruzko emaitzetatik, aurrez aurreko lantegiak aktibatzeko
gomendioak ondorioztatu ziren; lantegiotan, familiek beren seme-alabekin aktiboki parte hartu behar dute
bai helduen bai adingabeen gaitasun emozionalen garapenerako interakzioko jardueretan. Bestalde, ikusi
zen gomendagarria zela familiek trebakuntza jasotzea oreka aurkitzeko mugen ezarpenaren (erresilientzia
indartzearen) eta emozio-babes eta emozio-adierazkortasunaren (autoestimua indartzearen) artean.
IFTSA (ingurune fisikoaren eta testuinguru sozialaren antolamendua) azpieskalari buruzko emaitzetatik,
ondorioztatu zen gomendagarria dela informazio-kanpainak egitea, non lehentasuna ematen zaion adingabeak
gatazkaren eraginpean ez jartzearen garrantziari.

3.2. PROFESIONALEKIN ELKARRIZKETAK
Plana egiteko partaidetza-prozesuaren hurrengo osagaia familiekin lan egiten duten Udaleko zenbait zerbitzutako
profesionalekin egindako banakako elkarrizketak dira.
3.2.1. Prozedura.
Profil desberdinetako 27 profesionali2 egin zitzaien elkarrizketa; batzuk zuzeneko arretaren eta
programazioaren eremuari lotuta zeuden (teknikariak), eta beste batzuk, ordea, kudeaketaren eta
plangintzaren eremuari (zerbitzuburuak). Profesionalek gizarte-zientzietako askotariko tituluak eta
trebakuntza dauzkate eta familiekiko esku-hartze sozialean dihardute. Elkarrizketak egiteko, 30 galderako
galde-sorta bat erabili zen. Hori prestatze aldera, Udalaren Gurasotasun-programak eta Gurasotasunjarduerak ebaluatzeko proiektuaren emaitzak eta gomendioak aintzat hartu ziren (txosten honen 3.1.1
puntuan azaldu dira emaitzok). Elkarrizketaren egitura 4 bloke hauetan antolatu zen:
1.

1-4 galderak: GPCHa eta Gurasotasunaren dimentsioak (gaiari buruz aldez aurretik daukaten
ezagutza jakin; kontzeptuak ulertzen dituztela egiaztatu; GPCHa eta Gurasotasunaren dimentsioak
hobetzeko iradokizunak bildu).

2.

5-9 galderak: Gasteizko Udalean egin diren Gurasotasun programen eta jardueren analisia
(azterketan parte hartu badute, azterketaren metodologiaren inguruko iradokizunak eta gogoetak
bildu; gaur egun eskaintzen diren programetatik azterketan zeintzuk egon litezkeen sartuta
adierazten duen informazioa lortu).

3.

10-27 galderak: Gasteizko Udalak familiei eskainitako programak eta baliabideak (APP+ azterketan
detektatutako gabeziak profesionalak lan egiten duen zerbitzutik estaltzen diren adierazten
duen informazioa bildu; APP+ azterketan detektatutako gabeziak profesionalak lan egiten duen
zerbitzutik nola estal litezkeen adierazten duen informazioa bildu; proposamen zehatzei buruzko
ideiak eta iritziak bildu).

4.

28-30 galderak: Gurasotasun planaren diseinua (familientzako lanean profesional gisa zein behar
dauzkaten jakin; beraien zerbitzuan zein gabezia detektatzen dituzten jakin; Gurasotasun ekintzen
proposamenak bildu).

3.2.2. Profesionalei egindako elkarrizketak / Emaitzak eta ondorioak.
Profesionalek adierazi dute Gurasotasun-kontzeptuaren jakitun direla eta familiekin lan egiteko iturri
teoriko egokitzat jotzen dutela. Hala ere, familiei helarazteko, haien ustez, termino eta kontzeptu
teknikoegia da eta zabaltzeko sinplifikatu egin beharko litzateke.
Udalaren Gurasotasun-programei eta Gurasotasun-jarduerei buruzko azterketari (APP+) dagokionez, ez
da egiaztatu profesionalek sakonki ezagutzen dutenik. Gainera, oro har, pentsatzen dute barne hartu ez
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diren eta Gurasotasunaren ezaugarriak betetzen dituzten programa gehiago daudela3. Era berean, puntu
honetan azpimarratu behar da ezer gutxi dakitela beste zerbitzu batzuek egiten duten lanari buruz.
Erakundearen barne-komunikazioaren hobekuntzan esku hartu beharko litzateke Gurasotasun plana
diseinatzean.
Alderdi batzuetan, azterketan lortutako emaitzak ez dira koherenteak profesionalen pertzepzioarekin,
programez heltzen ez zaien populazioei eta lantzen ez diren edukiei dagokienez. Dena den, nabarmendu
behar da kasu askotan badaudela inplizituki lantzen diren edukiak, esplizituki helbururik ezarri gabe.
Programak eta jarduerak zuzentzen zaizkien biztanleen artean hedatzeari eta ebaluatzeari dagokionez,
profesionalak ados daude analisiaren emaitzekin. Profesionalek aitortu dute ia ez dela gizarte-sareen
bidezko hedapenik erabiltzen, ezta zuzeneko gonbidapena ere, baina hedatzeko metodo on deritzete.
Gauza bera geratzen da ebaluazio-sistemarekin: ez da kanpoko eragileen ebaluaziorik erabiltzen, baina
gehienek egokitzat jotzen dute. Trebakuntza dela-eta, elkarrizketatutakoen erdiek baino gehiagok
trebakuntza-falta adierazi dute eta, zehazki, azpimarratu dute trebakuntza behar dela Gurasotasunari
buruz eta zeharkako ekintzen koordinazioan eta egikaritzean edo sareko lanean oinarritutako komunitatelana kudeatzeko tresnei buruz.
Elkarrizketatutakoen ehuneko handi batek ez zuen jakin zer erantzun aurrekontuen banaketaren inguruan.
Kontu hori dela-eta, zenbait azalpen egon daitezke, adibidez, profesionalek datu ekonomikoen edo
beste sail batzuei eragiten dieten datuen berririk ez daukatela. Horren arrazoia izan daiteke aurrekontuirizpideen gaineko kontrolik ez daukatela uste dutela. Nolanahi ere, badirudi gai horri buruzko ezagutza
eta interesa areagotu behar dela, baliabideak kudeatzeko tresna oso garrantzitsua baita.
Profesional asko ados daude prebentziozko hezkuntzako eta esku-hartzeko estrategien garrantziari eta
erakunde eta entitateekin koordinatu beharrari buruz. Halaber, lehentasuntzat jotzen dute profesionalen
trebakuntza-plana, eta, haien aburuz, plana neurri praktiko eta zehatzetan gauzatu behar da, printzipio
teorikoen adierazpen soila izatera muga ez dadin. Haien eskari nabarmenduenetako batzuk familiadibertsitateari buruzko trebakuntza jasotzea eta programak eta ekintzak programatzeko eta ebaluatzeko
denbora edukitzea dira.

3.3. PROFESIONALEKIN EZTABAIDA-TALDEAK
Gurasotasun plana egiteko partaidetza-prozesuaren hurrengo osagaia profesionalekin egindako eztabaidataldeak izan ziren. Horietan, Gurasotasun-programei eta Gurasotasun-jarduerei buruzko txostenaren inguruko
haien balorazioak jaso ziren eta, orobat, Udalaren etorkizuneko Gurasotasun-planerako haien ekintzaproposamenak bildu ziren.
3.3.1.		Prozedura
Eztabaida-taldeetan familiekin lan egiten duten 89 profesional propiok edo azpikontratatuk hartu zuten
parte. Haien lanbide-profila dela-eta, teknikariak (zuzeneko arreta eta programazioa) eta zerbitzuburuak
(kudeaketa eta plangintza) izan ziren; denek gizarte-zientziei buruzko trebakuntza zeukaten. Egindako
analisiari, familiekiko lanean aurkitzen zituzten zailtasunei, Gurasotasunaren ikuspegia aplikatzeko
detektatzen zituzten gabeziei eta eremu horretako haien trebakuntza-gabeziei buruzko iritzia emateko
eskatu zitzaien. Era berean, Gurasotasun plana diseinatzeko proposamenak emateko eskatu zitzaien.
2 ordu eta erdiko 5 eztabaida-talde egin ziren. Emaitzak aurkeztu ostean, parte-hartzaileek 6 edo 7
pertsonako taldeetan bildu ziren, Haurtzaro Zerbitzuko eta Haezi-Etxadi taldeko kideek dinamizatuta.
Azken orduan, talde bakoitzean aipatu eta proposaturikoa partekatu zen.
3.3.2. Eztabaida-taldeak / Emaitzak eta ondorioak
Analisiaren gaineko iritzi orokorra izan zen erabilgarria eta, oro har, adierazgarria gertatu zela. Hala ere,
parte-hartzaile gehienek esan zuten analisian sartuta ez zeuden eta haren emaitzetan jasotako gabezia
batzuk estaltzen dituzten zenbait programa eta zerbitzu falta zirela, adibidez, Berdintasun Zerbitzua,
aitentzako programak4 eskaintzen baitzituen, eta Udaleko Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren
Erresilientzia familia barruan programa5. Informazio horrekin, Gurasotasun Plana diseinatzerakoan,
kontuan hartu beharko litzateke analisian aurkitutako gabezia horiek une horietan estalita zeudela.
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Aurkitutako beharren artean bi bloke bereizten dira: zerbitzuen kudeaketari zuzenduta daudenak eta
familientzako arretarekin zerikusia daukatenak. Lehenengoen artean, beste zerbitzu eta erakunde
batzuekin koordinatu beharra eta profesionalak Gurasotasunari buruz trebatzeko beharra azpimarra
daitezke. Familientzako arretarekin zerikusia duten beharrak direla-eta, familiak (batez ere gizonak)
erakartzeko zailtasuna, familiek hazkuntza-gaiei buruz duten ezagutza-falta eta kultura-dibertsitatearekin
esku hartzeko zailtasunak nabarmendu ziren.
Azken galdera-bloke horretan, ekintza-proposamenak biltzea xede zituzten galderenean, ideia anitz
eta askotarikoak jaso ziren. Batzuek Udalaren barne-jarduketak zituzten xede, eta beste batzuek, aldiz,
familiei zuzendutako ekintzak. Gurasotasun jarduketei buruzko zeharkako ekintzen eta sareko lanaren
ideiak indar handia hartu zuen, bai Udaleko sail eta zerbitzu guztietan bai erakunde arteko mailan.
Udalaren barruan, ekintzak koordinatzeko Gurasotasun batzorde bat sortzea proposatu da. Bestalde,
beharrezkotzat jotzen da osasun-, hezkuntza- eta gizarte-erakunde guztiak inplikatzea Gurasotasun
parametroen transmisioan.
Biztanleei zuzendutako ekintzei dagokienez, ideia asko sortu ziren biztanleria orokorrari zuzendutako
Gurasotasun prebentziozko ekintzak abian jartzeko. Besteak beste, familiak trebakuntzaren bidez
ahalduntzea, Gurasotasun minimoak dituzten materialak hedatzea eta familien prebentziozko ebaluazioa
egiteko zerbitzu bat sortzea aipatu ziren. Ekintza horien barruan, lehentasunezkotzat jotzen da frustrazio
onenari eta familian gatazkak kudeatzeari buruzko hezkuntza lantzea.
Eztabaida-taldeetan agertu zen beste gai garrantzitsu bat planteatutako behar batekin erlazionatuta dago
zuzenean, alegia, Gurasotasunaren printzipioak kultura-dibertsitatera egokitzea. Horretarako, zenbait
ekintza proposatu dira, hala nola dokumentuak zenbait hizkuntzatan idaztea edo profesionalak beste
kultura batzuetako hazkuntza-parametroak identifikatzeko trebatzea.

3.4. PROFESIONALEN PROPOSAMENEI BURUZ EGINDAKO BALORAZIOA
Partaidetza-prozesuaren azken urratsa izan zen lan-jardunaldi bat egitea familien prebentziozko ebaluazioa
egiteko programak eta proba pilotua ebaluatzeko aurretiko esperientzietan zein arestian azaldu diren emaitzak
izan zituzten elkarrizketetan eta eztabaida-taldeetan parte hartu zuten profesionalekin. Saio horretan,
profesionalek Gurasotasun ekintza batzuk, beraiek partaidetza-prozesuan eta Haezi-Etxadiko lan-taldeak
proposaturikoak, baloratu zituzten.
3.4.1. Proposamenen balorazioa / Prozedura
Profesionalek, 1etik 6rainoko Likert eskala batean, baloratu zuten zein neurritan zeuden ados landokumentuan aurkeztutako proposamen bakoitzarekin. Eskatu zitzaien proposamenak ez lehenesteko,
baizik eta modu independentean ezartzeko zeukaten interesaren arabera baloratzeko.
3.4.2. Proposamenen balorazioa / Emaitzak eta ondorioak
Interpretazioa errazteko oharra: ekintza-talde bakoitzari dagozkion tauletan, profesionalek ekintza
bakoitzari 1etik 6rainoko eskala batean emandako batez besteko puntuazioa erakutsi da. Berdez
nabarmendu dira balorazio onena jaso duten proposamenak, eta gorriz balorazio txarrena izan dutenak.
Taula bakoitzaren ondoren datorren grafikoan, emaitzak 3tik 6rainoko eskala batean aurkeztu dira, haien
arteko diferentziak hobeto atzemateko:
6 - 5,5

oso altua

5,5 - 5

altua

5 - 4,5

ertaina/altua

4,5 - 4

ertaina/baxua

4 - 3,5

baxua

3,5 - 3

oso baxua
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1. GURASOTASUNARI BURUZKO TREBAKUNTZA-EKINTZAK:
ON-LINE IKASTAROAK, AURREZ AURREKOAK ETA MISTOAK
ITEMAK

1.01. Gurasotasunaren gakoak (jaio aurretik)

5,34

1.02. Gurasotasunaren gakoak (0-2 urte)

5,48

1.03. Gurasotasunaren gakoak (2-6 urte)

5,41

1.04. Gurasotasunaren gakoak (7-11 urte)

5,24

1.05. Gurasotasunaren gakoak (nerabezaroa)

5,44

1.06. Gurasotasunaren gakoak (heldutasun hasiberria)

4,59

1.07. Gurasotasuna eta familia-dibertsitatea

5,19

1.08. Gurasotasun programen proposamenen ebaluazioa

4,94

1.09. Gurasotasun programen diseinua eta ezarketa

5,38

1.10. «Familias en Positivo» webguneko protokoloaren erabilerari buruzko trebakuntza

4,48

6-5,5

oso altua
5,5 -5

altua
5-4,5

ertaina/altua
4,5-4

ertaina/baxua
4-3,5

baxua
3,5-3

oso baxua
BATEZBESTEKOA
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2. FAMILIENTZAKO AHALDUNTZE-EKINTZAK
ITEMAK

BATEZBESTEKOA

2.01. Familientzako on-line trebakuntza Gurasotasunaren gakoei buruz

4,32

2.02. Gurasotasunaren gakoei buruzko hedapen unibertsaleko dokumentuak egitea

5,13

2.03. Gurasotasunaren funtsezko alderdiei buruzko hedapen unibertsaleko kanpainak egitea:
frustrazio onena, lotura, aitaren inplikazioa, teknologia berriak

5,30

2.04. Familia-testuinguruen prebentziozko ebaluazioko prozesua, arriskua sortu aurretik osasunaren,
hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen eremuen biderapenak jasotzen dituena, abian jartzea

5,33

2.05. 0 urtetik 18 urtera arteko seme-alabak dauzkaten familientzako orientazio-zerbitzua abian
jartzea

5,47

2.06. Prebentziozko Guraso Hezkuntza Unibertsala ekintza (familia eta eskolaren arteko hezkidetzaeredua) diseinatzea eta abian jartzea, familia guztientzat, haurdunaldiaren hirugarren
hiruhilekotik haurtxoak bi urte bete arte: prebentziozko trebakuntza, zerbitzua

5,28

2.07. Dibortzioaren osteko guraso-babeseko programa (azterketaren ondorioetako bati erantzuteko)

5,19

2.08. Familia-talde desberdinekin erabiltzeko materialen hizkuntza- eta kultura-egokitzapena

5,08

6-5,5

oso altua
5,5 -5

altua
5-4,5

ertaina/altua
4,5-4

ertaina/baxua
4-3,5

baxua
3,5-3

oso baxua

BATEZBESTEKOA
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3. PLANA EZARTZEKO METODOLOGIAREN INGURUKO EKINTZAK
ITEMAK

3.01. Programen ebaluazio- eta pilotaje-laborategia sortzea (adib., Gurasotasun kanpaina
mediatiko baten ulergarritasunaren eta eraginaren analisia)

4,23

3.02. Gurasotasun programen kalitate-batzorde bat sortzea

4,30

6-5,5

oso altua
5,5 -5

altua
5-4,5

ertaina/altua
4,5-4

ertaina/baxua
4-3,5

baxua
3,5-3

oso baxua

BATEZBESTEKOA
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4. BESTE EKINTZA BATZUK
ITEMAK

BATEZBESTEKOA

4.01. GGPa identifikatzeko logotipoa sortzea

3,10

4.02. Familiarekin Arduratsua den Enpresa etiketa sortzea

3,18

4.03. Gurasotasunaren Guraso Sustapena programaren (0-2 urte) materiala diseinatzea eta
ekoiztea; haurren garapen kognitibo eta sozioemozionala estimulatzea xede duten
prebentziozko ekintzen programazioa da.

4,75

4.04. Gurasotasun programen pilotaje- eta ebaluazio-laborategia

4,28

6-5,5

oso altua
5,5 -5

altua
5-4,5

ertaina/altua
4,5-4

ertaina/baxua
4-3,5

baxua
3,5-3

oso baxua

BATEZBESTEKOA
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5. PROFESIONALEN PROPOSAMENAK
ITEMAK

36
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5.01. Erakunde guztien arteko sareko lanari lehentasuna ematea

5,32

5.02. Profesionalei Gurasotasunari buruzko trebakuntza ematea

5,48

5.03. Plan erakargarri, argi eta ulergarri baten formatua sortzea

5,30

5.04. Familiekin frustrazio onenaren sustapena eta familia-dibertsitatea lantzea

5,47

5.05. Gurasotasuna sustatzeko ekintza zehatzak egin ditzaketen eta «begirada» edukitzera
mugatuko liratekeen zerbitzuen artean bereiztea

4,39

5.06. Programak irizpide objektiboekin ebaluatzea haien luzapenari buruz erabakitzeko

4,73

5.07. Udaleko sail guztien ordezkaritza duen batzorde bat sortzea, hortik Gurasotasun esku-hartze
planaren helburuak ezartzeko eta helburuok erdiestea xede duten ekintzak koordinatzeko

4,43

5.08. Mezua sinplifikatzea mundu guztiak kontzeptua uler dezan. Publizitate-hesiak edo zinemako
iragarki laburrak erabiltzea, beste teknika batzuen artean

4,82

5.09. Gurasotasuna zeharkakoa izatea, Udalaren barruan ez ezik osasunean eta hezkuntzan ere.
Gurasotasun «kultura» sortzea

5,51

5.10. Familientzako prebentziozko trebakuntza. Prebentziozko informazioa emateko dokumentuak
egitea, bai oinarrizkoak (liburuxkak) bai maila garatuagokoak (gidaliburuak). Ezkon-gatazkaren
prebentzioan eta frustrazio onenaren praktikan arreta berezia jartzea.

5,24

5.11. Prebentziozko ebaluazioa egiteko zerbitzua. Familien prebentziozko ebaluazioa egiteko
zerbitzu bat ezartzearen aldeko iritzia. Zerbitzu horretara bideratzeko irizpideak jasotzen dituen
protokoloa egitea

4,87

5.12. Profesionalei Gurasotasunari buruzko trebakuntza ematearen garrantzia azpimarratzen da, bai
gizarte-zerbitzuetako profesionalei bai osasun- eta hezkuntza-sistemetakoei dagokienez

5,44

5.13. Aldi berean zenbait helburu betetzea xede duten jarduerak programatzea. Adib.: haurrek
umeentzako antzerki bat ikusi bitartean, gurasoentzako trebakuntza-ikastaro bat egitea

4,92

5.14. Teknologia berriak pisu handia hartzen ari dira lan egiteko, bizitzeko eta komunikatzeko
moduan. Horregatik, haurrei horiek behar bezala erabiltzen eta gurasoei horiek kudeatzen
irakatsi behar zaie

4,90

5.15. Egiten duten gauza positiboak azpimarratzea beraien gaitasunekin fida daitezen. Metodologia
konstruktibistaren garrantzia, eredu neokonduktualagoen ordez. Hazkuntzari buruzko
gurasoentzako babes-taldeak sortzea

5,23

5.16. Familiekin lan egitea guraso-elkarteen bidez eta aita, ama edo tutorearekiko elkarrizketen
bitartez, Gurasotasunari buruzko materialak eta orientabideak helaraziz

5,14

5.17. Gurasotasuna familia hartzaileen kultura-dibertsitatera egokitzeko estrategiak garatzea

5,22

5.18. «Gurasotasun» terminoak oso teknikoa ematen du. Termino erakargarriago bat bilatu behar da
familiei helarazteko

3,80

GASTEIZKO UDALAREN GURASOTASUN PROGRAMA

6-5,5

oso altua
5,5 -5

altua
5-4,5

ertaina/altua
4,5-4

ertaina/baxua
4-3,5

baxua
3,5-3

oso baxua
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• • AMAIERAKO LABURPENA

Ondorio orokor gisa, aipa daiteke proposaturiko ekintzen inguruan egindako balorazioa oso baikorra dela,
gutxi gorabeherako batezbestekoa 4 eta 6 bitartekoa da eta. Profesionalentzako ekintzei dagokienez, haiek
Gurasotasunaren eremuko trebakuntzari ematen diote lehentasuna. Familientzako ekintzak direla-eta, aldiz,
oso haur gazteak dauzkaten familientzako ekintza unibertsalen aldeko apustu argia egiten da. Kudeaketari
dagokionez, argi eta garbi erakutsi da ekintzen zeharkakotasunari eta erakunde barneko eta erakunde arteko
koordinazioari buruzko interesa.
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Planteatutako programaren asmoa da Gurasotasunaren
arloan Gasteizko Udaleko sail eta zerbitzu guztietarako
erreferentzia izatea, 2018-2022ko aldian, baita zerbitzu
bakoitzak aldi horretan aipaturiko eremuan abian jarri behar
dituen ekintzen esparrua ere.
Gurasotasun Programa honen esku-hartze ildoak eta
helburuak Haur eta Nerabeentzako II. Udal Planaren (2018
maiatzean onartu zen) lehen ildo estrategikoaren hirugarren
helburuan daude sartuta: «Aita-amen Gurasotasuna
sustatzea seme-alaben hazkuntzan».
Ondoren, zerbitzu eta sail bakoitzak 2018-2022ko aldian
abian jartzea hitzartu duen Gurasotasun ekintzak garatuko
dira; horiei epe horretan sortzen diren ekintzak gehituko
zaizkie. Jarraian, osatzen dituzten ildo orokorrak eta
helburuak azalduko dira. Eta ildo estrategiko bakoitzeko
konpromisoak zehazkiago definitzeko asmoz, bakoitzean
helburu orokor batzuk definitu dira, non hitzartutako
ekintzak edo ekintza-programak txertatu diren.
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4.1. Ildo estrategikoa: udal-mailan egiten diren gurasotasun ekintzak egokitzea,
hobetzea eta sustatzea
4.1.1. Profesionalei Gurasotasunaren funtsezko alderdiei buruzko trebakuntza ematea.
4.1.2. Udalak arlo honetan garatzen dituen ekintzak ikertzea, berritzea eta garatzea, Gurasotasunaren
Curriculum Hoberenaren irizpideetan oinarrituta.
4.1.3. Hiria Gurasotasuna sustatzen duen gune gisa bultzatzeko ekintzak garatzea

4.2. Ildo estrategikoa: aita-amak eta zaintzaileak gurasotasunaren berezko
gaitasunei buruz trebatzea
4.2.1. Gurasotasuna sustatzeko aita-ama eta zaintzaileentzako ekintza unibertsalak abian jartzea.
4.2.2. Aita-amentzako prebentziozko ekintzak abian jartzea.

4.3. Ildo estrategikoa: herritarrak gurasotasunaren funtsezko alderdiei buruz
sentsibilizatzea
4.3.1. Haurrak gainbegiratzeari, istripuak saihesteari eta Gurasotasunari buruzko kanpaina zehatzak
egitea.
4.3.2. Gurasotasun mezuak dituzten materialak sortzea eta hedatzea.
4.3.3. Gurasotasun edukiak udal-espazioetan, bai Interneten bai beste gune batzuetan, egotea etengabe
Hurrengo taulan, zerbitzu eta sail bakoitzak hitzartutako ekintzak adierazi dira, ildo eta helburu bakoitzari lotuak
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LEHENENGO ILDO ESTRATEGIKOA:
		

Udal-mailan egiten diren gurasotasun ekintzak egokitzea, hobetzea eta
sustatzea

1.1. Profesionalei Gurasotasunaren funtsezko alderdiei buruzko trebakuntza ematea.
1.2. Udalak arlo honetan garatzen dituen ekintzak ikertzea, berritzea eta garatzea, Gurasotasunaren Curriculum
Hoberenaren irizpideetan oinarrituta.
1.3. Hiria Gurasotasuna sustatzen duen gune gisa bultzatzea.

1.1. PROFESIONALEI GURASOTASUNAREN FUNTSEZKO ALDERDIEI BURUZKO TREBAKUNTZA
EMATEA

1.1.01

1.1.02

1.1.03

1.1.04

Emozio-, hezkuntza- eta guraso-gaitasunak
garatzeko gida-programari buruzko
trebakuntza udal gizarte-zerbitzuetan

Gurasotasunari buruzko on-line trebakuntza
ziklo ebolutiboaren arabera

Gurasotasun jardunbide egokien gidatrebakuntza ebaluaziorako

Beste trebakuntza batzuk

Aldia

2019-2021

Aurrekontua

II. HANUParen 1.3.01ekoa da

Arduraduna
Laguntzaileak

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
Komunitate Jardueraren Zerbitzua, Gizarte
Inklusioaren Zerbitzua, Hezkuntza Zerbitzua,
erakundeak eta elkarteak

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

II. HANUParen 1.3.01ekoa da

Arduraduna
Laguntzaileak

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
Komunitate Jardueraren Zerbitzua, Gizarte
Inklusioaren Zerbitzua, Hezkuntza Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

II. HANUParen 1.3.01ekoa da

Arduraduna
Laguntzaileak

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
Komunitate Jardueraren Zerbitzua, Gizarte
Inklusioaren Zerbitzua, Kultura Zerbitzua, Gizarte
Etxeen Zerbitzua, Hezkuntza Zerbitzua

Aldia

Jarraitua

Aurrekontua

10.000 € urtean

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
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1.2. UDALAK ARLO HONETAN GARATZEN DITUEN EKINTZAK IKERTZEA, BERRITZEA ETA GARATZEA,
GURASOTASUNAREN CURRICULUM HOBERENAREN IRIZPIDEETAN OINARRITUTA

1.2.01

1.2.02

1.2.03

1.2.04

1.2.05

1.2.06

1.2.07

1.2.08

1.2.09

42

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren
programak eta esku-hartzea ebaluatzea,
Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan
oinarrituta
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Prebentzio,
Sustapen eta Partaidetza Unitatearen
programak ebaluatzea, Gurasotasun jardunbide
egokien gidaliburuan oinarrituta
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Familiak
Babesteko Unitatearen programa ebaluatzea,
Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan
oinarrituta

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Balorazio
Unitatea ebaluatzea, Gurasotasun jardunbide
egokien gidaliburuan oinarrituta

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren banakako
esku-hartzea ebaluatzea, Gurasotasun
jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan
oinarrituta ebaluatutako programei
hobekuntza-alderdiak aplikatzea

Gurasotasun Programa garatzea eta
koordinatzea

Familia-katedrak EHUri emandako aholkularitza
mantentzea (AEZI)

Gurasotasun batzorde bat sortzea sail arteko
organoaren barruan

Aldia

2018

Aurrekontua

II. HANUParen 1.3.01ekoa da

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

Jarraitua

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

Jarraitua

Aurrekontua

15.000 € urtean

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
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1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

Hezkuntza Zerbitzuaren programak ebaluatzea,
Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan
oinarrituta

Familientzako trebakuntza-programa oso bat
diseinatzea eta abian jartzea

Familian kirolean aritzeko jarduerak bultzatzea

Aisia eta astialdiko zerbitzuen agirietan
Gurasotasunaren curriculum Hoberena barne
hartzea

Haurrentzako kultura-programei buruz gogoeta
egitea eta horiek analizatzea, Gurasotasun
jardunbide egokien gidaliburuaz

Haurrentzako komunitate-programei buruz
gogoeta egitea eta horiek analizatzea,
Gurasotasunaren Curriculum Hoberenean
oinarrituta

Gurasotasun arloan aita-amak trebatzearekin
eta haiekin esku hartzearekin erlazionatutako
agirietan sartzea

Haurrentzako, nerabeentzako eta haien
familientzako programetan eta zerbitzuetan
dibertsitate-, inklusio- eta irisgarritasunirizpideak aplikatzeko aholkuak ematea eta
aplikazioa gainbegiratzea

Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuaz
ebaluatutako programei hobekuntza-alderdiak
aplikatzea

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Kirol Zerbitzua

Aldia

2021

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Gizarte Etxeen Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Kultura Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Komunitate-jardueretarako aurrekontua

Arduraduna

Komunitate Jardueraren Zerbitzua, Gizarte
Inklusioaren Zerbitzua, Osasun Publikoaren
Zerbitzua, Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Hezkuntza Zerbitzua, Haurtzaro eta Senitarte
Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua,
Komunitate Jardueraren Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua
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1.3. HIRIA GURASOTASUNA SUSTATZEN DUEN GUNE GISA BULTZATZEKO EKINTZAK GARATZEA

1.3.01

1.3.02

1.3.03

1.3.04

1.3.05

1.3.06

1.3.07

1.3.08

44

Guraso-elkarteekin esku hartzea hezkuntzakonpentsazioko programa pilotuan nahasitako
zentroetan

Haur Antzerkia

Kirol Kids zerbitzua

Autokontsumorako baratze ekologikoen
programa

Atariko, Olarizuko Etxaldeko eta Abetxukoko
baratzeetako familia-jardueren programak

Haur eta gazteentzako Beñat Etxepare aretoa

Familientzako antzerkia

Kontzertu didaktikoak

Aldia

2018-2019

Aurrekontua

7.000 €

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

14.000 €

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekontua zehaztu gabe

Arduraduna

Kirol Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

50.000 €

Arduraduna

Ingurugiro Gaietarako IKastegia

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

25.000 €

Arduraduna

Ingurugiro Gaietarako IKastegia

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

35.000 € urtean

Arduraduna

Kultura Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

54.000 € urtean

Arduraduna

Kultura Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

5.000€ urtean

Arduraduna
Laguntzaileak

Hezkuntza-zerbitzua. Kultura Zerbitzua

GASTEIZKO UDALAREN GURASOTASUN PROGRAMA

1.3.09

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

Haurtxoak proiektua

Zonako taldeetatik Gurasotasuna sustatzen
duten jarduerak abian jartzea

Gurasotasunaren ikuspegitik zeharkako
jarduerak abian jartzea gizarte-etxeetako
zonako taldeek programatzen dituzten jarduera
puntualetan

Seme-alabak dituzten bikote guztiei
«Gurasotasun, erantzukide, kontziente eta
aktibo baten aldeko sentimenduen eta
konpromisoaren adierazpena» ematea

Etxe Berdeak programa

Eskolako Agenda 21

Gasteizen familia-turismoa sustatzeko
programak garatzea

Aita-amentzako ikastaroetan hitz egiteko gaien
artean Gurasotasuna txertatzea

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

9.000 € urtean

Arduraduna

Kultura Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aisia eta astialdiko zerbitzuen partidan barne hartu
da

Arduraduna

Gizarte Etxeen Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aisia eta astialdiko zerbitzuen partidan barne hartu
da

Arduraduna

Gizarte Etxeen Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

35.000 € urtean

Arduraduna

Ingurugiro Gaietarako IKastegia

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

30.000 € urtean

Arduraduna

Ingurugiro Gaietarako IKastegia

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Turismo Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Euskara Zerbitzua

45

2018-2022

BIGARREN ILDO ESTRATEGIKOA:
		

Aita-amak eta zaintzaileak gurasotasunaren berezko gaitasunei buruz
trebatzea

2.1. Gurasotasuna sustatzeko aita-ama eta zaintzaileentzako ekintza unibertsalak abian jartzea.
2.2. Aita-amentzako prebentziozko ekintzak abian jartzea.

2.1. GURASOTASUNARI BURUZ TREBATZEKO ETA HORI SUSTATZEKO ETA AITA-AMA ETA
ZAINTZAILEENTZAKO EKINTZA UNIBERTSALAK ABIAN JARTZEA

2.1.01

2.1.02

2.1.03

2.1.04

2.1.05

2.1.06

2.1.07

2.1.08

46

Garapen ebolutiboari buruzko Gurasotasunlantegia

Maskulinitate berriei buruzko lantegia

Gurasoak haurra jaio aurretik eta 12 hilabete
bete arte trebatzeko programa

Guraso-gaitasunei buruzko lantegia eta
eguneraketa aitona-amona zaintzaileentzat

Familia-testuinguruan erresilientzia sustatzeko
lantegia

Familia-testuinguruan gatazkei aurre egiteko
eta horiek konpontzeko Gurasotasun-lantegia

Gurasotasun-lantegia: ingurumen-teoriak

Gurasotasunaren oinarrizko funtsei buruzko
lantegia haurrak etxean zaintzen dituzten
pertsonentzat

Aldia

2019-2021

Aurrekontua

II. HANUParen 1.3.01ekoa da

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

15.000 € urtean

Arduraduna
Laguntzaileak

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
Komunitate Jardueraren Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

60.000 €

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

II. HANUParen 1.3.01ekoa da

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Komunitate-poltsako dagokion sortako aurrekontua

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Komunitate-poltsako dagokion sortako aurrekontua

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Komunitate-poltsako dagokion sortako aurrekontua

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Komunitate-poltsako dagokion sortako aurrekontua

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

GASTEIZKO UDALAREN GURASOTASUN PROGRAMA

2.1.09

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

Koordinatzea eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea
KZ Guneak familientzako eta gurasoentzako
programazioak egin ditzala gizarte-sareen eta
teknologia berrien erabilera egokiari buruz
hezteko
Gurasotasunari eta dibertsitate funtzionalari
buruzko lantegia

Gurasotasunari eta kultura-dibertsitateari
buruzko lantegia

Familientzako lantegiak udal haur-eskoletan

Informaziorako eta aholkularitzarako saioak
laguntza psikopedagogikoaren onuradun diren
ikasleen familiekin

Guraso-eskolentzako urteroko trebakuntzatopaketa

Guraso Eskolak Programa

Gurasoentzako sexu-hezkuntza nerabezaroan

Gazteak eta mugikorrak, gurasoentzat

Gazteak eta osasun psikologikoa, gurasoentzat

Gazteak eta osasun psikologikoa, gurasoentzat

Gurasoei adikzioen prebentzio unibertsalari
buruzko informazioa eta trebakuntza emateko
saioak
Ikuskizunetarako, antzerkietarako eta beste
jarduera batzuetarako txartelak erreserbatzea
kalteberatasun-egoeran dauden familientzat

Aldia

2019

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Dagokion sortako aurrekontua

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Dagokion sortako aurrekontua

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

160.222€ urtean

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

7.000 € urtean

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

55936 € urtean

Arduraduna

Hezkuntza-zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Sexu-aholkularitzarako kontratua

Arduraduna

Gazteria Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Sexu-aholkularitzarako kontratua

Arduraduna

Gazteria Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Sexu-aholkularitzarako kontratua

Arduraduna

Gazteria Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aholkularitza psikologikorako kontratua

Arduraduna

Gazteria Zerbitzua

Aldia

Aldia

Aurrekontua

Aurrekontua

Arduraduna

Arduraduna

Aldia

Aldia

Aurrekontua

Aurrekontua

Arduraduna

Arduraduna

47

2018-2022

2.2. AITA-AMENTZAKO PREBENTZIOZKO EKINTZAK ABIAN JARTZEA

2.2.01

2.2.02

2.2.03

2.2.04

2.2.05

2.2.06

2.2.07

2.2.08
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0 urtetik 3 urtera arteko familia-testuinguruen
prebentziozko ebaluazioa egiteko programa

0 urtetik 3 urtera arteko seme-alabak dituzten
familiei on-line aholkularitza emateko
programa

Banantze- eta dibortzio-egoeran dauden
familientzako gurasokidetasun-programa

Seme-alaben gurasoenganako indarkeriako
egoeran goiz esku hartzeko programa
sendotzea

Gurasotasunaren paradigmatik ebidentzian
oinarrituta dauden eta familiak zaintzen
laguntzen duten programak sustatzea eta
abian jartzea. SAVE CARE

Gaitasunak sustatzeko lantegiak
babesgabetasun-arriskuan dauden aitaamentzat

Gaitasunak sustatzeko lantegiak jokabidea
kontrolatzeko guraso-gaitasunik ez daukaten
aita-amentzat

Seme-alaben jokabidea kontrolatzeko gurasogaitasunik ez edukitzearen ondorioz arazoak
dituzten familientzako programa bat sortzea

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

25.000 € urtean

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

3.000 € urtean

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

52.000 €

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

90.000 € urtean

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

II. HANUParen 4.2.06, 4.2.07 eta 4.2.11 ekintzak

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

II. HANUParen 4.2.07koa da

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

II. HANUParen 4.2.11koa da

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

75.000 € urtean

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

GASTEIZKO UDALAREN GURASOTASUN PROGRAMA

HIRUGARREN ILDO ESTRATEGIKOA:
		

Herritarrak gurasotasunaren funtsezko alderdiei buruz sentsibilizatzea

3.1. Haurrak gainbegiratzeari, istripuak saihesteari eta Gurasotasunari buruzko kanpaina zehatzak egitea
3.2. Gurasotasun mezuak dituzten materialak sortzea eta hedatzea
3.3. Gurasotasun edukiak udal-espazioetan, bai Interneten bai beste gune batzuetan, egotea etengabe.

3.1. HAURRAK GAINBEGIRATZEARI, ISTRIPUAK SAIHESTEARI ETA GURASOTASUNARI BURUZKO
KANPAINA ZEHATZAK EGITEA

3.1.01

3.2.02

3.1.03

3.1.04

3.1.05

3.1.06

3.1.07

3.1.08

Haurren gainbegiratze egokiari buruzko
kanpaina gizarte-etxeetako topaketa-aretoetan
eta aisia eta astialdiko zerbitzuek antolatutako
sareko jardueretan

Eskola-ibilbide seguruei buruzko kanpaina

Haurren joan-etorrietarako bizikleta erabiltzeari
buruzko kanpaina

Familia-dibertsitateari buruzko kanpaina

Haurrek pantailak egokiro erabiltzeari buruzko
bideoa egitea eta hedatzea

Haurrek pantailak egokiro erabiltzeari buruzko
hitzaldi-saila

Aitaren figurak hazkuntzan duen garrantziari
buruzko bideoa egitea eta hedatzea

Aitaren figurak hazkuntzan duen garrantziari
buruzko hitzaldi-saila

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aisia eta astialdiko zerbitzuen partidan barne hartu
da

Arduraduna

Gizarte Etxeen Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekontua zehazteke

Arduraduna

Ingurugiro Gaietarako IKastegia

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

70.000 € urtean

Arduraduna

Ingurugiro Gaietarako IKastegia

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Komunitate-poltsako dagokion sorta

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019

Aurrekontua

15.000 €

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2020

Aurrekontua

15.000 €

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2020-2021

Aurrekontua

15.000 €

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2020-2021

Aurrekontua

15.000 €

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
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2018-2022

3.2. GURASOTASUN MEZUAK DITUZTEN MATERIALAK SORTZEA ETA HEDATZEA

3.2.01

3.2.02

3.2.03

Gurasotasun mezuak sartzea gizarte-etxeetako
Ludotxikin eta Txikitekan parte hartzen duten
familientzako harrera-eskuliburuan

Gurasotasun mezuak sartzea familientzako
antzerki- eta musika-liburuxketan

Askotariko euskarriak eta jarduera orokorrak
aprobetxatzea aita-amei Gurasotasun mezuak
hedatzeko

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aisia eta astialdiko zerbitzuen partidan barne hartu
da

Arduraduna

Gizarte Etxeen Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Kultura Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

3.3. GURASOTASUN EDUKIAK UDAL-ESPAZIOETAN, BAI INTERNETEN BAI BESTE GUNE BATZUETAN,
EGOTEA ETENGABE

3.3.01

3.3.02

3.3.03

3.3.04

50

Udal-webgunean Gurasotasunari buruzko
materialak hedatzea

Gurasotasunean finkatutako baliabide
instituzionaletarako estekak sortzea
(Gurasotasuna, Familias en Positivo, etab.)

Gurasotasunari buruzko blog bat edo Facebook
gune bat sortzea

Gurasotasun Programaren ekintzak eta mezuak
hedatzea

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2019-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua

Aldia

2018-2022

Aurrekontua

Aurrekonturik gabe

Arduraduna

TUVISA

GASTEIZKO UDALAREN GURASOTASUN PROGRAMA

4.4. EKINTZAK SAIL EDO ZERBITZUKA ANTOLATUTA, AURREIKUSITAKO ALDIAREKIN
Zk.

Arduradun den saila edo zerbitzua
HAURRAREN ETA FAMILIAREN ZERBITZUA

1.1.01

Emozio-, hezkuntza- eta guraso-gaitasunak garatzeko gida-programari buruzko
trebakuntza udal gizarte-zerbitzuetan

1.1.02

Gurasotasunari buruzko on-line trebakuntza ziklo ebolutiboaren arabera

1.1.03

Gurasotasun jardunbide egokien gida-trebakuntza ebaluaziorako

1.1.04

Beste trebakuntza batzuk

1.2.01

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren programak eta esku-hartzea ebaluatzea,
Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

1.2.02

Aldia
2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Prebentzio, Sustapen eta Partaidetza
Unitatearen programak ebaluatzea, Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan
oinarrituta

2019

2020

2021

2022

1.2.03

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Familiak Babesteko Unitatearen programa
ebaluatzea, Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

2019

2020

2021

2022

1.2.04

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Balorazio Unitatearen programak ebaluatzea,
Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

2019

2020

2021

2022

1.2.05

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren banakako esku-hartzea ebaluatzea,
Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

1.2.06

Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta ebaluatutako programei
hobekuntza-alderdiak aplikatzea

2019

2020

1.2.07

Gurasotasun Programa garatzea eta koordinatzea

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.08

Familia-katedrak EHUri emandako aholkularitza mantentzea (AEZI)

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.09

Gurasotasun batzorde bat sortzea sail arteko organoaren barruan

2019

1.2.15

Haurrentzako komunitate-programei buruz gogoeta egitea eta horiek analizatzea,
Gurasotasunaren Curriculum Hoberenean oinarrituta

2019

2020

2021

2022

1.2.16

Gurasotasun arloan aita-amak trebatzearekin eta haiekin esku hartzearekin
erlazionatutako agirietan sartzea

2019

2020

2021

2022

1.3.12

Seme-alabak dituzten bikote guztiei «Gurasotasun, erantzukide, kontziente eta
aktibo baten aldeko sentimenduen eta konpromisoaren adierazpena» ematea,
Osakidetzaren bidez

2019

2020

2021

2022

2.1.01

Garapen ebolutiboari buruzko Gurasotasun-lantegia

2019

2020

2021

2022

2.1.02

Maskulinitate berriei buruzko lantegia

2019

2020

2021

2022

2.1.03

Gurasoak haurra jaio aurretik eta 12 hilabete bete arte trebatzeko programa

2019

2020

2021

2022

2.1.04

Guraso-gaitasunei buruzko lantegia eta eguneraketa aitona-amona zaintzaileentzat

2019

2020

2021

2022

2.1.05

Familia-testuinguruan erresilientzia sustatzeko lantegia

2019

2020

2021

2022

2.1.06

Familia-testuinguruan gatazkei aurre egiteko eta horiek konpontzeko Gurasotasunlantegia

2019

2020

2021

2022

2018

2018

51

2018-2022

52

2.1.07

Gurasotasun-lantegia: ingurumen-teoriak

2019

2020

2021

2022

2.1.08

Gurasotasunaren oinarrizko funtsei buruzko lantegia haurrak etxean zaintzen
dituzten pertsonentzat

2019

2020

2021

2022

2.1.09

Koordinatzea eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea KZ Guneak familientzako eta
gurasoentzako programazioak egin ditzala gizarte-sareen eta teknologia berrien
erabilera egokiari buruz hezteko

2019

2.1.10

Gurasotasunari eta dibertsitate funtzionalari buruzko lantegia

2019

2020

2021

2022

2.1.11

Gurasotasunari eta kultura-dibertsitateari buruzko lantegia

2019

2020

2021

2022

2.2.01

0 urtetik 3 urtera arteko familia-testuinguruen prebentziozko ebaluazioa egiteko
programa

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.02

0 urtetik 3 urtera arteko seme-alabak dituzten familiei on-line aholkularitza
emateko programa

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.03

Banantze- eta dibortzio-egoeran dauden familientzako gurasokidetasun-programa

2019

2020

2021

2022

2.2.04

Guraso-eskolak Gurasotasunaren curriculum Hoberenetik sustatzea

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.05

Seme-alaben gurasoenganako indarkeriako egoeran goiz esku hartzeko programa
sendotzea

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.06

Gurasotasunaren paradigmatik ebidentzian oinarrituta dauden eta familiak
zaintzen laguntzen duten programak sustatzea eta abian jartzea. SAVE CARE

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.07

Gaitasunak sustatzeko lantegiak babesgabetasun-arriskuan dauden aita-amentzat

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.08

Gaitasunak sustatzeko lantegiak jokabidea kontrolatzeko guraso-gaitasunik ez
daukaten aita-amentzat

2018

2019

2020

2021

2022

3.1.04

Familia-dibertsitateari buruzko kanpaina

2019

3.1.05

Haurrek pantailak egokiro erabiltzeari buruzko bideoa egitea eta hedatzea

2019

3.1.06

Haurrek pantailak egokiro erabiltzeari buruzko hitzaldi-saila

2020

3.1.07

Aitaren figurak hazkuntzan duen garrantziari buruzko bideo bat egitea eta
hedatzea

2020

3.1.08

Aitaren figurak hazkuntzan duen garrantziari buruzko hitzaldi-saila

2020

2021

3.2.04

Askotariko euskarriak eta jarduera orokorrak aprobetxatzea Gurasotasun mezuak
hedatzeko

2019

2020

2021

2022

3.3.01

Udal-webgunean Gurasotasunari buruzko materialak hedatzea

2018

2019

2020

2021

2022

3.3.02

Gurasotasunean finkatutako baliabide instituzionaletarako estekak sortzea
(Gurasotasuna, Familias en Positivo…)

2018

2019

2020

2021

2022

3.3.03

Gurasotasunari buruzko blog bat edo Facebook gune bat sortzea

2019

2020

2021

2022

GASTEIZKO UDALAREN GURASOTASUN PROGRAMA

Zk.

Arduradun den saila edo zerbitzua
KOMUNITATE JARDUERAREN ZERBITZUA

Aldia

1.1.01

Emozio-, hezkuntza- eta guraso-gaitasunak garatzeko gida-programari buruzko
trebakuntza udal gizarte-zerbitzuetan (lankidetza)

2019

2020

2021

2022

1.1.02

Gurasotasunari buruzko on-line trebakuntza ziklo ebolutiboaren arabera
(lankidetza)

2019

2020

2021

2022

1.1.03

Gurasotasun jardunbide egokien gida-trebakuntza ebaluaziorako (lankidetza)

2019

2020

2.1.02

Maskulinitate berriei buruzko lantegia (lankidetza)

2019

2020

2021

2022

1.2.15

Haurrentzako komunitate-programei buruz gogoeta egitea eta horiek analizatzea,
Gurasotasunaren Curriculum Hoberenean oinarrituta

2019

2020

2021

2022

1.2.17

Haurrentzako, nerabeentzako eta haien familientzako programetan eta
zerbitzuetan dibertsitate-, inklusio- eta irisgarritasun-irizpideak aplikatzeko
aholkuak ematea eta aplikazioa gainbegiratzea

2019

2020

2021

2022

2.1.20

Maskulinitate berrien kontzeptua hedatzearekin zerikusia duten jarduerak sartzea
komunitate-programazioan

2019

2020

2021

2022

Zk.

Arduradun den saila edo zerbitzua
OSASUN PUBLIKOAREN ZERBITZUA

2.1.21

Gurasoei adikzioen prebentzio unibertsalari buruzko informazioa eta trebakuntza
emateko saioak

2019

2020

2021

2022

1.2.15

Haurrentzako komunitate-programei buruz gogoeta egitea eta horiek analizatzea,
Gurasotasunaren Curriculum Hoberenean oinarrituta

2019

2020

2021

2022

Zk.

Arduradun den saila edo zerbitzua
GIZARTE INKLUSIOAREN ZERBITZUA

Aldia

Aldia

1.1.01

Emozio-, hezkuntza- eta guraso-gaitasunak garatzeko gida-programari buruzko
trebakuntza udal gizarte-zerbitzuetan (lankidetza)

2019

2020

2021

2022

1.1.02

Gurasotasunari buruzko on-line trebakuntza ziklo ebolutiboaren arabera
(lankidetza)

2019

2020

2021

2022

1.1.03

Gurasotasun jardunbide egokien gida-trebakuntza ebaluaziorako (lankidetza)

2019

2020

2021

2022

1.2.15

Haurrentzako komunitate-programei buruz gogoeta egitea eta horiek analizatzea,
Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

2019

2020

2021

2022

Zk.

Arduradun den saila edo zerbitzua
CEA

Aldia

1.3.04

Autokontsumorako baratze ekologikoen programa

2018

2019

2020

2021

2022

1.3.05

Atariko, Olarizuko Etxaldeko eta Abetxukoko baratzeetako familia-jardueren
programa

2018

2019

2020

2021

2022

1.3.14

Etxe Berdeak programa

2019

2020

2021

2022

1.3.15

Eskolako Agenda 21

2019

2020

2021

2022
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KULTURA ZERBITZUA

Zk.
1.1.03

Gurasotasun jardunbide egokien gida-trebakuntza ebaluaziorako (lankidetza)

2019

2020

2021

2022

1.2.14

Haurrentzako kultura-programei buruz gogoeta egitea eta horiek analizatzea,
Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

2019

2020

2021

2022

1.3.06

Haur eta gazteentzako Beñat Etxepare aretoa

2019

2020

2021

2022

1.3.07

Familientzako antzerkia

2019

2020

2021

2022

1.3.08

Kontzertu didaktikoak (lankidetza)

2019

2020

2021

2022

1.3.09

Haurtxoak proiektua

2018

2019

2020

2021

2022

2.1.23

Ikuskizunetarako, antzerkietarako eta beste jarduera batzuetarako txartelak
erreserbatzea kalteberatasun-egoeran dauden familientzat

2018

2019

3.2.02

Gurasotasun mezuak sartzea familientzako antzerki- eta musika-liburuxketan

2018

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2018

Arduradun den saila edo zerbitzua
GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA

Zk.

Aldia

1.1.03

Gurasotasun jardunbide egokien gida-trebakuntza ebaluaziorako (lankidetza)

1.2.13

Aisia eta astialdiko zerbitzuen agirietan Gurasotasunaren curriculum Hoberena
barne hartzea

1.3.10

Zonako taldeetatik Gurasotasuna sustatzen duten jarduerak abian jartzea

2018

2019

2020

2021

2022

1.3.11

Gurasotasunaren ikuspegitik zeharkako jarduerak abian jartzea gizarte-etxeetako
zonako taldeek programatzen dituzten jarduera puntualetan

2018

2019

2020

2021

2022

3.2.01

Gurasotasun mezuak sartzea gizarte-etxeetako Ludotxikin eta Txikitekan parte
hartzen duten familientzako harrera-eskuliburuan

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2019

1.2.12

Familian kirolean aritzeko jarduerak bultzatzea

1.3.03

Kirol Kids zerbitzua

2020

2021

Arduradun den saila edo zerbitzua
KIROL ZERBITZUA

Zk.
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Arduradun den saila edo zerbitzua
HEZKUNTZA ZERBITZUA

Zk.

Aldia

1.1.02

Gurasotasunari buruzko on-line trebakuntza ziklo ebolutiboaren arabera
(lankidetza)

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.10

Programak ebaluatzea, Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.11

Familientzako trebakuntza-programa oso bat diseinatzea eta abian jartzea

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.18

Gurasotasun jardunbide egokien gidaliburuaz ebaluatutako programei hobekuntzaalderdiak aplikatzea

2019

2020

2021

2022

1.3.01

Guraso-elkarteekin esku hartzea hezkuntza-konpentsazioko programa pilotuan
nahasitako zentroetan

2018

2019

1.3.02

Haur Antzerkia

2018

2019

2020

2021

2022

1.3.08

Kontzertu didaktikoak

2019

2020

2021

2022

2.1.12

Familientzako lantegiak udal haur-eskoletan

2018

2019

2020

2021

2022

2.1.13

Informaziorako eta aholkularitzarako saioak laguntza psikopedagogikoaren
onuradun diren ikasleen familiekin

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.16

Gurasotasun arloan aita-amak trebatzearekin eta haiekin esku hartzearekin
erlazionatutako agirietan sartzea

2019

2020

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Zk.

1.2.18

Zk.
1.3.16

Zk.

Arduradun den saila edo zerbitzua
BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUN ZERBITZUA

Aldia

Haurrentzako, nerabeentzako eta haien familientzako programetan eta
zerbitzuetan dibertsitate-, inklusio- eta irisgarritasun-irizpideak aplikatzeko
aholkuak ematea eta aplikazioa gainbegiratzea

2019

Arduradun den saila edo zerbitzua
EUSKARA ZERBITZUA

2020

Aldia

Aita-amentzako ikastaroetan hitz egiteko gaien artean Gurasotasuna txertatzea

2019

Arduradun den saila edo zerbitzua
GAZTERIA ZERBITZUA

2020

Aldia

2.1.17

Gurasoentzako sexu-hezkuntza nerabezaroan

2018

2019

2020

2021

2022

2.1.18

Gazteak eta mugikorrak, gurasoentzat

2018

2019

2020

2021

2022

2.1.19

Gazteak eta osasun psikologikoa, gurasoentzat

2018

2019

2020

2021

2022
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4.5. 2018-2022RAKO GURASOTASUN PROGRAMAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailari dagozkio, bertan atxikita baitago Haurtzaro eta Senitarte
Zerbitzua, 2018-2022rako Gurasotasun Programaren jarraipena, koordinazioa eta sustapena. Kudeaketa- eta
koordinazio-sistema organo hauetan egituratuta dago:
-

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua: Gurasotasun Programaren diseinuaren, jarraipenaren eta
ebaluazioaren lidergoa bere gain hartzen du.

-

Zenbait zerbitzuk eta sailek programa honetan hitzartutako ekintzak abian jartzeko ardura hartzen
dute.

-

Sail arteko udal-koordinazioko organoan II. HANUPa prestatzeko eta haren jarraipena
egiteko sortu behar den batzordea: zeharkakotasuna bermatzeko, II. HANUPeko ekintzak
burutzeko konpromisoa daukaten zerbitzu, enpresa eta erakunde autonomo guztiak daude organo
honetan. Kasuan kasuko zerbitzuek izendatutako arduradun teknikoen taldeak osatzen du organoa.

1. EKINTZEN JARRAIPENA: ADIERAZLEAK
Gurasotasun Programa ebaluatzeko, programan jasotako ildo estrategikoen, helburu orokorren eta ekintzen
betetzearen aldizkako jarraipena egingo da.
Ekintzen eta adierazleen jarraipenaren asmoa da ildoen betetzea ebaluatzea, haiei lotutako ekintzen adierazleak
kontuan izanik. Ekintzak abian jartzeko prozesua ezagutu nahi da, baina baita horiek ezarritako helburuei
dagokienez egokiak ote diren ere. Hori dela-eta, jarraipena prozesu dinamiko baten bidez egitea aurreikusita
dago; bertan, neurri berriak txertatu eta beste batzuk aldatu ahalko dira, planaren jarraipenaren fase bakoitzean
egindako jarraipen etengabearen datuen arabera.
Adierazleen sistema planaren ekintza gisa sortu eta abian jarriko da. Mota hauetakoak izango dira:
• Ekintzak abian jartzeko prozesuko identifikatzaileak
• Emaitzen adierazleak
• Gogobetetasunaren adierazleak
• Eraginaren adierazleak
Den-denak jasotzeko asmorik gabe, jarraian emaitzen eta gogobetetasunaren zenbait adierazle zerrendatuko
dira; gero programaren ekintzen arduradun den zerbitzu eta sail bakoitzak ildo estrategiko bakoitzari buruz
egingo duen ebaluaziorako erabili ahalko dira.

1. ILDOA: udal-mailan egiten diren Gurasotasun ekintzak egokitzea, hobetzea eta sustatzea
• Egindako ekintzen kopurua
• Trebakuntza jaso duten profesionalen kopurua, zerbitzu edo sailka
• Laguntzaile diren edo kontratatu diren enpresa edo entitateetako profesionalen kopurua
• Trebakuntza-saio eta trebakuntza-orduen kopurua
• Trebakuntzetan jorratutako alderdien kopurua
• Trebakuntzetatik jasotako ekarpenak
• Trebakuntzen osteko ikaskuntza-indizea
• Trebakuntzen gogobetetasun-indizeak
• Trebakuntzen aplikagarritasun-indizea, profesionalen arabera
• Erabilitako baliabide ekonomikoak
• Egindako koordinazioak
• Dibulgazio-ekintzen kopurua

56

GASTEIZKO UDALAREN GURASOTASUN PROGRAMA

• Ebaluatutako eta berrikusitako programen eta prozeduren kopurua
• Programak eta zerbitzuak ebaluatzeko saioen kopurua
• Aldatutako programen kopurua
• Programa eta zerbitzu bakoitzean inklusio-, dibertsitate- eta irisgarritasun-irizpideak aplikatzeko
aholkularitzen kopurua
• Gurasotasun batzordearen bileren kopurua
• Trebakuntza jaso duten familien kopurua, sexuaren, adinaren eta beste ezaugarri batzuen arabera
bereizita
• Programa bakoitzari buruzko gogoeta eta analisia egiteko bileren kopurua
• Gogoetaren eta analisiaren ondorioz ezarritako egokitzapenen kopurua
• Gurasotasuna sustatzen duten guneetako parte-hartzaileen kopurua
• Ekintzetan parte hartu duten familien gogobetetasun-indizea
• Aurkeztutako sentimendu- eta konpromiso-adierazpenen kopurua

2. ILDOA: aita-amak eta zaintzaileak Gurasotasunaren berezko gaitasunei buruz trebatzea
• Hitzartutako eta egindako ekintzen kopurua
• Trebakuntzetan parte hartu duten gurasoen kopurua
• Trebakuntza-saioen kopurua
• Erabilitako baliabide ekonomikoak
• Koordinazioen kopurua
• Aita-amen eta zaintzaileen gogobetetasunen indizea
• Familiek Gurasotasunarekin zerikusia duten ekintzetan parte hartzeko biderapenen kopurua
• Finkatutako programen kopurua

3. ILDOA: herritarrak Gurasotasunaren funtsezko alderdiei buruz sentsibilizatzea
• Egindako ekintzen kopurua
• Diseinatutako proiektuen kopurua
• Egindako proiektuen kopurua
• Egindako lan-dinamiken balorazio kualitatiboak
• Egindako programen ekintzen balorazio kualitatiboak
• Hedatutako mezuen kopurua
• Diseinatutako eta argitaratutako albisteen kopurua
• Egokitutako liburuxken eta agirien kopurua
• Diseinatutako kanpaina zehatzen kopurua
• Abian jarritako kanpaina zehatzen kopurua
• Kanpainen hartzaileen kopurua
• Koordinazioen kopurua
• Gurasotasun mezuak hedatzeko erabilitako bideen kopurua
• Pertsonen gogobetetze-maila
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2. GURASOTASUN PROGRAMAREN GAUZATZEARI BURUZKO EBALUAZIOA ETA TXOSTENAK
Aurreikusten da ebaluazioa Gurasotasun Programaren indarraldi guztian egingo den prozesua izango dela eta 3
ebaluazio-motatan oinarrituta gauzatuko dela.
Urteroko jarraipena
Arraipena prozesu dinamiko baten bidez egitean datza; bertan, neurriak txertatu edo aldatu ahalko dira, ekintzak
garatzean eta aplikatzean antzematen diren informazioaren, aukeren eta beharren arabera.
Bi urtez behingo ebaluazio-txostena
Indarraldiaren bigarren urtean, hots, indarraldi-epearen erdialdean, txosten bat egingo da. Horren bidez,
gauzatutako prozesu eta erdiespenen analisi sistematiko kualitatibo eta kuantitatiboa jasotzeaz gain, herritarrei
komunikatuko zaizkie, kontu emateko eta gardentasuna bermatzeko.
Azken balorazio-txostena
Indarraldiaren amaieran, gauzatutako prozesu eta erdiespenen analisi sistematiko kualitatibo eta kuantitatiboa
jasotzeaz gain, programaren balantze-ondorioak atera, eta hurrengo programa egiteko gomendioak emango
ditu.
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ZKIA

EKINTZA

1.1.01

Emozio-, hezkuntza- eta guraso-gaitasunak
garatzeko gida-programari buruzko trebakuntza
udal gizarte-zerbitzuetan

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Ordu kopurua
- Gauzatutako koordinazio kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.1.02

Gurasotasun positiboari buruzko lineako
trebakuntza ziklo ebolutiboaren arabera

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Formazio ordu kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.1.03

Gurasotasun positiboko jardunbide egokien
gida-trebakuntza ebaluaziorako

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Formazio ordu kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.1.04

Beste trebakuntza batzuk

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Formazio ordu kopurua
- Gauzatutako koordinazioak
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.01

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren programak
eta esku-hartzea ebaluatzea, gurasotasun
positiboko jardunbide egokien gidaliburuan
oinarrituta

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Formazio ordu kopurua
- Ebaluatutako programa kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.02

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Prebentzio,
Sustapen eta Partaidetza Unitatearen
programak ebaluatzea, gurasotasun positiboko
jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Ebaluatutako programa kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.03

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Familiak
Babesteko Unitatearen programa ebaluatzea,
gurasotasun positiboko jardunbide egokien
gidaliburuan oinarrituta

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Ebaluatutako programa kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.04

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko Balorazio
Unitatea ebaluatzea, gurasotasun positiboko
jardunbide egokien gidaliburuan oinarrituta

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Ebaluatutako programa kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.05

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren banakako
esku-hartzea ebaluatzea, gurasotasun
positiboko jardunbide egokien gidaliburuan
oinarrituta

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatu diren saio kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Ebaluatutako programa kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

Gurasotasun positiboko jardunbide egokien
gidaliburuan oinarrituta ebaluatutako programei
hobekuntza-alderdiak aplikatzea

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatutako koordinazioak
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Diseinatutako hobekuntza kopurua
- Aplikatutako hobekuntza kopurua
- Hobekuntzak aplikatu diren programa kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.06

ADIERAZLEAK

ZERBITZUA
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1.2.07

Gurasotasun Programa garatzea eta
koordinatzea

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatutako koordinazioak

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.08

Familia-katedrak EHUri emandako aholkularitza
mantentzea (AEZI)

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatutako koordinazioak
- Kolaborazioan jarritako programa kopurua
- Sortutako material kopurua
- Sortutako artikulu zientifiko kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.09

Gurasotasun positiboko batzorde bat sortzea
sail arteko organoaren barruan

- Gauzatutako koordinazioak
- Bilera kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartuko duten sail kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

Hezkuntza Zerbitzuaren programak ebaluatzea,
gurasotasun positiboko jardunbide egokien
gidaliburuan oinarrituta

- Gurasotasun tresnarekin gauzatu diren formakuntza saio
kopurua
- Ebaluatutako programa kopurua
- Jarraipenerako koordinazioa saioen kopurua
- Ebaluazioaren harira gauzatutako ekintza kopurua
- Tresna aplikatzen duten profesional kopurua
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Saioetako parte hartzaileen gogobetetze adierazlea
- Ebaluazioa egin eta emaitzak aztertzen dituzten pertsonen
gogobetetze adierazlea

Hezkuntza
Zerbitzua

1.2.11

Familientzako trebakuntza-programa oso bat
diseinatzea eta abian jartzea

- Hausnarketa, diseinu eta aplikazioan parte hartzen duten
pertsona kopurua
- Bilera kopurua
- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Programak biltzen dituen lan esparruak
- Saioetako parte-hartzaile kopurua
- Egindako proposamenarekiko parte hartzaileen gogobetetze
adierazlea

Hezkuntza
Zerbitzua

1.2.12

Familian kirolean aritzeko jarduerak bultzatzea

- Diseinatutako kirol ekintza kopurua
- Martxan jarritako ekintza kopurua
- Ekintzetan parte hartu dutenen kopurua
- Parte hartu duten haur kopurua

Kirol Zerbitzua

1.2.13

Aisia eta astialdiko zerbitzuen agirietan
Gurasotasun Positiboko Curriculum Hoberena
barne hartzea

- Baldintza agirietan gehitutako gurasotasun aspektu kopurua
- Gurasotasunean formakuntza egiaztatzen duten begirale
kopurua
- Baldintza agirietan ebaluatutako gurasotasun formakuntza
proposamenak
- Begiraleei eskainitako gurasotasun formakuntzari zuzendutako
baliabide ekonomikoak

Gizarte Etxeen
Zerbitzua

1.2.14

Haurrentzako kultura-programei buruz gogoeta
egitea eta horiek analizatzea, gurasotasun
positiboko jardunbide egokien gidaliburuaz

- Aztertutako programa kopurua
- Diseinatutako proposamen kopurua
- Gauzatutako hobekuntza kopurua
- Parte hartzaile kopurua

Kultura zerbitzua

- Gurasotasunaren Curriculum Hoberena betetzen duten
proposatutako ekintzak
- Gauzatutako ekintza kopurua
- Ekintzei zuzendutako baliabide ekonomikoak
- Parte hartzaile kopurua

Komunitate
Jardueraren
Zerbitzua
Gizarte
inklusioaren
Zerbitzua
Osasun Publikoko
Zerbitzua
Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.10

1.2.15
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1.2.16

Gurasotasun positiboko arloan aita-amak
trebatzearekin eta haiekin esku hartzearekin
erlazionatutako agirietan sartzea

- Gauzatutako analisi kopurua
- Gurasotasunean oinarritutako formakuntza eta esku-hartzea
biltzen duten agiri kopurua
- Egokitzapen maila
- Profesionalen balorazio maila

Hezkuntza
Zerbitzua
Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

1.2.17

Haurrentzako, nerabeentzako eta haien
familientzako programetan eta zerbitzuetan
dibertsitate-, inklusio- eta irisgarritasunirizpideak aplikatzeko aholkuak ematea eta
aplikazioa gainbegiratzea

- Haur, nerabe eta familiei zuzendutako programa eta
zerbitzuetarako egindako errebisio eta aholkularitza prozesu
kopurua
- Gauzatutako moldaketa kopurua
- Gauzatutako moldaketak

Bizikidetza
eta aniztasun
Zerbitzua

1.2.18

Gurasotasun positiboko jardunbide egokien
gidaliburuaz ebaluatutako programei
hobekuntza-alderdiak aplikatzea

- Jarraipenerako saio kopurua
- Beste zerbitzuekin egindako koordinazio kopurua
- Egindako aldaketa eta hobekuntza kopuruak
- Egindako hobekuntzekiko balorazioa
- Ebaluazioa gauzatu eta hobekuntzak aplikatu dituztenen
gogobetetze adierazlea

Hezkuntza
Zerbitzua

Guraso-elkarteekin esku hartzea hezkuntzakonpentsazioko programa pilotuan nahasitako
zentroetan

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Inplikatutako ikastetxe kopurua
- Parte hartzen duten Guraso Elkarteen %
- Ekintzen irismen kuantitatibo eta kualitatiboa
- Aita eta ama kopurua
- Guraso elkarteen gogobetetze balorazio kualitatiboa
- Ikastetxeetako irakaslego eta zuzendaritza gogobetetze
balorazio kualitatiboa

Hezkuntza
Zerbitzua

Haur Antzerkia

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatzen den Haur Eskola kopurua
- Eskoletako zuzendariekin egindako koordinazio kopurua
- Saio kopurua (ikastetxeko eta guztira)
- Baliabide bereziak eta materialak
- Familia parte hartzaile kopurua
- Zaurgarritasun egoera edo behar bereziak dituzten seme-alabak
dituzten familia kopurua
- Haur kopurua
- Hezitzaile kopurua
- Familian gogobetetze adierazlea
- Hezitzaileen gogobetetze adierazlea
- Langile teknikoen gogobetetze adierazlea

Hezkuntza
Zerbitzua

1.3.03

Kirol Kids Zerbitzua

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Diseinatutako kirol ekintza kopurua
- Martxan jarritako ekintza kopurua
- Parte hartu duten familia kopurua
- Parte hartu duten haur kopurua
- Ekintzekiko familien gogobetetze adierazlea

Kirol Zerbitzua

1.3.04

Autokontsumorako baratze ekologikoen
programa

- Erabiltzaile kopurua
- Lursaila eskatu duten pertsona kopurua
- Tailerretako parte hartzaile kopurua

Ingurugiro
Gaietarako
IKastegia

1.3.05

Atariko, Olarizuko Etxaldeko eta Abetxukoko
baratzeetako familia-jardueren programak

- Familiei zuzendutako ekintza kopurua
- Parte hartzaile kopurua

Ingurugiro
Gaietarako
IKastegia

1.3.06

Haur eta gazteentzako Beñat Etxepare aretoa

- Familia parte hartzaile kopurua
- Parte hartu duten haur kopurua
- Ekintza kopurua
- Erabilitako baliabide ekonomikoak

Kultura Zerbitzua

1.3.01

1.3.02
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1.3.07

Familientzako antzerkia

- Parte hartu duten familia kopurua
- Parte hartu duten haur kopurua
- Ekintza kopurua
- Erabilitako baliabide ekonomikoak

Kultura Zerbitzua

1.3.08

Kontzertu didaktikoak

- Parte hartu duten familia kopurua
- Parte hartu duten haur kopurua
- Ekintza kopurua
- Erabilitako baliabide ekonomikoak

Kultura Zerbitzua

1.3.09

Haurtxoak proiektua

- Parte hartu duten familia kopurua
- Parte hartu duten haur kopurua
- Ekintza kopurua
- Erabilitako baliabide ekonomikoak

Kultura Zerbitzua

1.3.10

Zonako taldeetatik gurasotasun positiboa
sustatzen duten jarduerak abian jartzea

- Gurasotasuna zuzenean edo zeharka lantzea helburu duten
gauzatutako ekintza kopurua
- Gauzatutako familia ekintza kopurua
- Familiei zuzenduriko gurasotasun formakuntza eskaera kopurua
- Parte hartu duten haur kopurua
- Gizarte etxeetako zerbitzu ezberdinek antzemandako eta ekipora
deribatutako gurasotasunarekin lotutako beharrizan kopurua
- Eskainitako familia ludoteka txanda eta plaza kopurua
- Betetako plaza eta txanda kopurua
- Familiei zuzenduriko jai ekintza puntual kopurua
- Familia ekintza kopurua
- Opor programetan eskainitako eta betetako plaza kopuru
- Familia ludoteka txandetako aita eta ama parte hartzaile
kopurua
- Familiaren parte hartzerako ekintzetako parte hartzaile kopurua

Gizarte Etxeen
Zerbitzua

1.3.11

Gurasotasun positiboaren ikuspegitik zeharkako
jarduerak abian jartzea gizarte-etxeetako
zonako taldeek programatzen dituzten jarduera
puntualetan

- Diseinatutako zeharkako ekintza kopurua
- Gauzatutako ekintza kopurua
- Parte hartzaile kopurua

Gizarte Etxeen
Zerbitzua

1.3.12

Seme-alabak dituzten bikote guztiei
«Gurasotasun positibo, erantzukide, kontziente
eta aktibo baten aldeko sentimenduen eta
konpromisoaren adierazpena» ematea

- Banandutako adierazpen kopurua
- Adierazpena jaso duten bikote kopurua

Haurtzaro eta
familia zerbitzua

1.3.13

Etxe Berdeak programa

- Kide kopuruaren araberako familia parte hartzaile kopurua

Ingurugiro
Gaietarako
IKastegia

1.3.14

Eskolako Agenda 21

- Parte hartu duten ikastetxe kopurua
- Kurtso bakoitzean gehitu diren ikastetxe kopurua

Ingurugiro
Gaietarako
IKastegia

1.3.15

Gasteizen familia-turismoa sustatzeko
programak garatzea

- Diseinatutako programa kopurua
- Martxan jarritako programa kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartu duten familia kopurua

Turismo Zerbitzua

1.3.16

Aita-amentzako ikastaroetan hitz egiteko gaien
artean gurasotasun positiboa txertatzea

- Gehitutako unitate didaktiko kopurua
- Edukia landu den saio kopurua
- Profesional onuradun kopurua
- Koordinazio kopurua

Euskara Zerbitzua
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Garapen ebolutiboari buruzko gurasotasunlantegia

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio bilera kopurua
- Formakuntza saio kopurua
- Formakuntza ordu kopurua
- Familia parte hartzaile kopurua
- Inplikaturiko profesional kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.02

Maskulinitate berriei buruzko lantegia

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Formakuntza saio kopurua
- Formakuntza ordu kopurua
- Parte hartu duten familia kopurua
- Inplikaturiko profesional kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.03

Gurasoak haurra jaio aurretik eta 12 hilabete
bete arte trebatzeko programa

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Parte hartu duten familia kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea Saio kopurua
- Haur onuradun kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.04

Guraso-gaitasunei buruzko lantegia eta
eguneraketa aitona-amona zaintzaileentzat

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartu duten familia kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.05

Familia-testuinguruan erresilientzia sustatzeko
lantegia

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.06

Familia-testuinguruan gatazkei aurre egiteko eta
horiek konpontzeko gurasotasun-lantegia

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.07

Gurasotasun-lantegia: ingurumen-teoriak

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.08

Gurasotasun positiboaren oinarrizko funtsei
buruzko lantegia haurrak etxean zaintzen
dituzten pertsonentzat

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.09

Koordinatzea eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea
KZ Guneak familientzako eta gurasoentzako
programazioak egin ditzala gizarte-sareen eta
teknologia berrien erabilera egokiari buruz
hezteko

- Koordinazio kopurua
- Diseinatutako programa kopurua
- Gauzatutako programa kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.01
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2.1.10

Gurasotasun positiboari eta aniztasun
funtzionalari buruzko lantegia

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.11

Gurasotasun positiboari eta kulturadibertsitateari buruzko lantegia

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

Familientzako lantegiak udal haur-eskoletan

- Saio kopurua
- Saioen balorazio kuantitatiboa
- Beharrizanak detektatzeko aurre-analisi kopurua
- Koordinazio kopurua
- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Saioen prestaketarako denbora
- Esandako eskaeren egokitzapena
- Familia parte hartzaile kopurua
- Zaurgarritasun egoera edo behar bereziak dituzten seme-alabak
dituzten familia kopurua
- .Parte hartu duen hezitzaile kopurua
- Hezitzaileen gogobetetze adierazlea
- Hezitzaileen balorazio kuantitatiboa

Hezkuntza
Zerbitzua

Informaziorako eta aholkularitzarako saioak
laguntza psikopedagogikoaren onuradun diren
ikasleen familiekin

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Langile tekniko eta ikastetxeetako aholkularien arteko
koordinazio kopurua
- Familia eta kabinete psikopedagogikoen arte koordinazio
kopurua eta zuzendutako denbora
- Balorazio kuantitatibo eta kualitatiboa
- Onuradun familia kopurua
- Onuradun ikasle kopurua
- Bileretako asistentzia
- Ikastetxeetako aholkulariek aztertutako parte hartzaileen
gogobetetze adierazlea
- Hezkuntza Zerbitzuko profesionalek aztertutako ikastetxeetako
aholkularien gogobetetze adierazlea

Hezkuntza
Zerbitzua

Guraso-eskolentzako urteroko trebakuntzatopaketa

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Langile teknikoen arteko koordinazio kopurua
- Antolaketan eta programaren garapenean parte hartzen duten
Guraso Elkarte taldeekin gauzatutako koordinazio kopurua
- Hezkuntzarekin lotutako beste erakundeen sostengua
(FAPACNE, Denon Eskola)
- Topaketaren difusiorako ekintza kopurua eta mota
- Gerturatu diren agintari kopurua
- Topaketako parte hartzaile kopurua
- Haurtzaindegi zerbitzuko haur kopurua
- Parte hartu duten ikastetxe kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea
- Guraso elkarte talde antolatzaileen balorazio kualitatiboa
- Balorazio kuantitatiboa

Hezkuntza
Zerbitzua

2.1.12

2.1.13

2.1.14
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Guraso Eskolak Programa

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gurasoekin gauzatutako saio kopurua
- Talde kopurua (zentro eta zikloka)
- Talde berri kopurua
- Desagertu diren talde kopurua
- Ikastetxeetan gauzatutako hedapenerako ekintzak
- Familien beharrizanetara egokitzapena
- Guraso elkarteen kolaborazio kopurua
- Saioetan parte hartu duten kopurua
- Hiruhilabeteko koordinazioak
- Langile teknikoen gogobetetze adierazlea
- Familien gogobetetze adierazlea
- Taldeak koordinatu eta dinamizatzen dituztenean gogobetetze
adierazlea

Hezkuntza
Zerbitzua

Gurasoentzako sexu-hezkuntza nerabezaroan

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Parte hartzaile kopurua
- Gauzatutako hitzaldi kopurua
- Ikastetxe mota eta hizkuntza
- Parte hartze datuak jatorriaren arabera
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Gazteria Zerbitzua

Gazteak eta mugikorrak, gurasoentzat

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatutako hitzaldi kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartze datuak jatorriaren arabera
- Ikastetxe mota eta hizkuntza
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Gazteria Zerbitzua

2.1.18

Gazteak eta osasun psikologikoa, gurasoentzat

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Parte hartzaile kopurua
- Gauzatutako hitzaldi kopurua
- Parte hartze datuak jatorriaren arabera
- Ikastetxe mota eta hizkuntza
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Gazteria Zerbitzua

2.1.19

Ikuskizunetarako, antzerkietarako eta beste
jarduera batzuetarako txartelak erreserbatzea
kalteberatasun-egoeran dauden familientzat

- Gordetako sarrera kopurua
- Familia onuradun kopurua
- Haur onuradun kopurua
- Ikuskizun eta ekintza kopurua

Kultura Zerbitzua

2.1.20

Komunitateko programaketan maskulinitate
berriak kontzeptuarekin lotutako ekintzen
txertatzea

- Programatutako ekintzak
- Gauzatutako ekintzak
- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Komunitate
Jardueraren
Zerbitzua

2.2.01

0 urtetik 3 urtera arteko familia-testuinguruen
prebentziozko ebaluazioa egiteko programa

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea
- Haur onuradun kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.2.02

0 urtetik 3 urtera arteko seme-alabak dituzten
familiei lineako aholkularitza emateko programa

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Aholkularitza kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea
- Haur onuradun kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.1.15

2.1.16

2.1.17
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2.2.03

Banantze- eta dibortzio-egoeran dauden
familientzako gurasokidetasun-programa

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Familia parte hartzaile kopurua
- Banakako eta taldeko saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.2.04

Seme-alaben gurasoenganako indarkeriako
egoeran goiz esku hartzeko programa sendotzea

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea
- Haur onuradun kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.2.05

Gurasotasun positiboaren paradigmatik
ebidentzian oinarrituta dauden eta familiak
zaintzen laguntzen duten programak sustatzea
eta abian jartzea. SAVE CARE

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Diseinatutako programa edo ekintza kopurua
- Gauzatutako programa edo ekintza kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.2.06

Gaitasunak sustatzeko lantegiak
babesgabetasun-arriskuan dauden aitaamentzat

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.2.07

Gaitasunak sustatzeko lantegiak jokabidea
kontrolatzeko guraso-gaitasunik ez daukaten
aita-amentzat

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

2.2.08

Seme-alaben jokabidea kontrolatzeko gurasogaitasunik ez edukitzearen ondorioz arazoak
dituzten familientzako programa bat sortzea

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Saio kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

3.1.01

Haurren gainbegiratze egokiari buruzko
kanpaina gizarte-etxeetako topaketa-aretoetan
eta aisia eta astialdiko zerbitzuek antolatutako
sareko jardueretan

- Gauzatutako ekintza kopurua
- Haur eta nerabe parte hartzaile kopurua
- Familia parte hartzaile kopurua
- Gizarte etxeetako zerbitzu ezberdinetan antzemandako
beharrizan kopurua eta erantzuna emateko egindako deribazio
kopurua

Gizarte Etxeen
Zerbitzua

3.1.02

Eskola-ibilbide seguruei buruzko kanpaina

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Familia parte hartzaile kopurua
- Ikastetxe parte hartzaile kopurua
- Ekintza kopurua

Ingurugiro
Gaietarako
IKastegia

3.1.03

Haurren joan-etorrietarako bizikleta erabiltzeari
buruzko kanpaina

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Ikastetxe parte hartzaile kopurua
- Familia parte hartzaile kopurua
- Diseinatutako eta martxan jarritako ekintza kopurua

Ingurugiro
Gaietarako
IKastegia

3.1.04

Familia-dibertsitateari buruzko kanpaina

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Gauzatutako koordinazio kopurua
- Kanpainan inplikaturiko agente eta zerbitzu kopurua
- Onuradun kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

3.1.05

Haurrek pantailak egokiro erabiltzeari buruzko
bideoa egitea eta hedatzea

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Difusiorako erabilitako tresna kopurua (web orria, sare sozialak)
- Difusiorako izandako koordinazioak

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

66

GASTEIZKO UDALAREN GURASOTASUN PROGRAMA

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Hitzaldi kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea
- Hitzaldia gauzatzen den zentro, zerbitzu edo baliabide kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

Aitaren figurak hazkuntzan duen garrantziari
buruzko bideoa egitea eta hedatzea

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Difusiorako erabilitako tresna kopurua (web orria, sare sozialak)
- Difusiorako izandako koordinazioak

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

Ciclo de charlas sobre la importancia de la
figura paterna en la crianza

- Erabilitako baliabide ekonomikoak
- Koordinazio kopurua
- Hitzaldi kopurua
- Hitzaldia gauzatzen den zentro, zerbitzu edo baliabide kopurua
- Parte hartzaile kopurua
- Parte hartzaileen gogobetetze adierazlea

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

3.2.01

Gurasotasun positiboko mezuak sartzea
gizarte-etxeetako Ludotxikin eta Txikitekan
parte hartzen duten familientzako harreraeskuliburuan

- “Aita eta Ama jolastera ere bai” dinamika duten ludoteka
kopurua
- “Aita eta ama jolastera ere bai” dinamikako guraso parte
hartzaile kopurua
- “Descubre tu potencial para educar a tus hijos e hijas” programa
zabaltzen den turno kopurua
- Nº familias derivadas al Programa Descubre tu potencial para
educar a tus hijos e hijas
- Sentsibilizazio ekintzak artikulatu diren aisialdi zerbitzu kopurua
- Sentsibilizazio ekintza kopurua
- LUDO Vitoria-Gasteiz Facebook bidez hedatu diren
Gurasotasunarekin lotutako eduki eta ekintza kopurua
- LUDO Vitoria-Gasteiz Facebookean egindako argitalpen kopurua
- Harrera manuala duten ludoteka txandetan parte hartu duten
guraso kopurua

Gizarte Etxeen
Zerbitzua

3.2.02

Gurasotasun positiboko mezuak sartzea
familientzako antzerki- eta musika-liburuxketan

- Gurasotasunarekin loturiko mezuak gehitutako eskuorri edo
dokumentu kopurua
- Mezu hauekin banatutako eskuorri kopurua
- Eskuorriak jaso dituzten familia kopurua
- Koordinazio kopurua

Kultura Zerbitzua

3.2.03

Askotariko euskarriak eta jarduera orokorrak
aprobetxatzea aita-amei gurasotasun positiboko
mezuak hedatzeko

- Inplikatutako zerbitzu edo sailak
- Gauzatutako koordinazio kopurua
- Moldatutako dokumentu, eskuorri, ekintza... kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

3.3.01

Udal-webgunean gurasotasun positiboari
buruzko materialak hedatzea

- Argitalpen kopurua
- Inplikatutako zerbitzu edo sailak

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

3.3.02

Gurasotasun positiboan finkatutako
baliabide instituzionaletarako estekak sortzea
(Gurasotasuna, Familias en Positivo, etab.)

- Argitalpen kopurua
- Hedatu diren baliabide eta zerbitzu kopurua
- Web orrialde kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

3.3.03

Gurasotasun positiboari buruzko blog bat edo
Facebook gune bat sortzea

- Argitalpen kopurua
- Bloga, sare sozialetako perfila edo web orrialdea sortzea
- Web orriko bisita edo/eta “lagun” kopurua
- Koordinazio kopurua

Haurtzaro
eta Senitarte
Zerbitzua

3.3.04

Gurasotasun Programaren ekintzak eta mezuak
hedatzea

- Erabilitako euskarri kopurua
- Ekintza kopurua

TUVISA

3.1.06

3.1.07

3.1.08

Haurrek pantailak egokiro erabiltzeari buruzko
hitzaldi-saila
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